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IMÓVEL-Sala número 232 e urna 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 140 /51765 e 15/51765 do do 
mínio útil do t e rreno , na freguesia de São José . O terreno que e 
acrescido de marinha, foreiro ao Domínio da União , designado por 
lote 1 do PA 35432 , mede frente pela Aven ida Marechal Camara em 5 
alinhamentos de 66, SOm , mais 7, OOm , mais 20 , OOm, mais 7 , OOm e mais 
8 , 00m; nos fundos em 5 a l inhamentos de 8 ,00m mais 7 , 00m , mais - -
20,00m , mai s 7,00m e ma i s 66 , SOm ; pelo lado d i reito mede 27,00m, e 
pelo lado esquerdo mede 27 , 00m . Cumpr indo-se notar que o l ote e -
atingido na testada pela Avenida Marechal Carnara por galeria que 
na extensão de 66,SOm mede 7 , 00m , na extensão de 20 , 00m me d e 14 
e na extensão de 8 , 00m mede 7 , 00m de largura, s e ndo atingido na -
testada pela Praça 22 de Abril por galeria com 7,00m de lar gura -
na extensão de 20 , 00m , c o nfrontando pe la dire ita com o no 186, pe 
la esquerda com o nQ 150 e nos fundos com a dita Praça, o lote 4 
da quadra 12 e área interna, n Oao figurando para o dito lote área 
de recúo ou i nvestidura . PROPRIETÃRIO~CARLOS FERNANDO DE CARVAKH 
brasileiro, desquitado , industrial, CPF 006 . 012.087-34, r e sidente 
nesta Cidade. Adquirido conforme título transcrito n e ste Cartório 
no livro 3- BN sob nQ 37238 a fls. 58. O imóvel está inscrito no -
FRE sob n o 061134 CL 8681; do que dou fé. Rio de Janeiro, 18 d e -
d e ze mbro de 1978. Assinados: O Esc . JurdQ João de Deus COelho e o 
o fic ial Wa l ter d e Mello Cruxê n. / /////// / ////// /// / / /////// / // / / / / 

AV 01-PROMESSA DE VENDA-Certifico que o imóvel objeto da matrícu
la s e acha prome tido a venda a Carvalho Hosken S/A Engenharia e -
Construcões, c om séde nesta Cidade, CGC 33.342.023/0001- 33,confor 
me registro fei to ne ste Cartório no livro 2- H matrícula 5913; do 
que dou f é . Rio d e Janeiro , 18 de dezembro de 1978. Assinados: o 
Esc . JurdO João de Deus Coelho e o oficial Walter de Mello Cruxên 
!l l/ l/ lll l //ll/ll//l l /////l/l///l// / /l////l//l/ / /// l / / // / / / l / !/I/ 

R-02 - PROMESSA DE CESSÃO- Certifico que pela escritura de 06-09-78, 
lavrada nas notas do Tabelião do 14Q Oficio desta Cidade, livro -
3174 a fls . 91, a promitente compradora prometeu ceder e transfe
rir todos os seus direitos a compr a das frações, bem c orno preme-
t e u vende r as benfeitorias a PEDRO DE ALCÃNTARA FERNANDES MARQUES 
DOS REIS , brasile iro, solteiro, maior, bancário, residente nesta
Cidade, CPF 012 . 225 . 977-72 , pelo preço total de Cr$4 . 163.333,34 , 
sendo Cr$ 2 .342 . 000,00 pela fração da sala, Cr$156 . 000 , 00 pela f ra 
ção da vaga, Cr$1 . 561 . 333,34 pela sala e Cr$104 . 000,00 pela vaga~ 
a ser p a go na f orma c onstante do título , o qual foi feito em car~ 
ter irrevogável e irretratável . A transmissão f oi paga pela guia 
2479202; do que dou fé . Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1978.As 
sinados : O Esc. JurdQ João de Deus Coelho e o oficial Walter de -
Mello Cruxên. / / /// / / ///////////////////////// / ////////////// / // / / 

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 

'8111.iSSt&J.1.9.i.m 1 UJ.i ii&JliZ.biiEMEILl.J GEJIL&tnn 

r
M 
00 
N 
r-
0 
LO 



REGISTRO GERAL 

~ •A<•lo~ ----i r FICHA 

L.:2._79 2-V___J _ 15045 

CERTIDÃO 
17/000994 

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, ©7 de fevereíro :de 1979. Assinados: O Esc. Jurdo Jo 
ão de Deus Coelho e o oficial Walter de Mello Cruxên./////////17 

R-04-PROMESSA DE CESSÃO-Certifico que pela escritura de 28-08-80 
lavrada nas notas do Tabelião do 18º Oficio desta Cidade, livro 
SI - 2966 a fls. 24, o promitente cessionário qualificado no R-2,
prometeu ceder e transferir os seus direitos a compra do imóvel
objeto da matricula, a SERGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS !MOBILIA-
RIOS S/A., com séde nesta Cidade, CGC 34.096.305/0001-60, pelo
preço de Cr$1.350.000,00. O contrato foi feito em caráter irrevo 
gável e irretratável. A transmissão foi paga pela guia 2485254 = 
de 17-10-80. O referido é verdade, do que dou fé. Rio de Janeiro 
21 de outubro de 1980. Assinados: O Téc. Jud. JurdQ Moacir Rodri 
gues da Silva e o oficial Walter de~Mello CruxSn.//////////////7 

AV-05-RE-RATIFICAÇÃO-Certifico que foi registrada no livro 3 sob 
no 509, a escritura de re-ratificação de Convenção de Condomínio 
do que dou fé. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1981 . Assinados:A 
Téc. Jud. Jurdª Beatriz Cruxên Marques e o oficial Walter de Mêl 
lo Cruxên.////////////////////////////////////////////////////17 

R-06-HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 30-09-80, lavrada
nas notas do Tabelião do 210 Oficio desta Cidade, livro 1334 fls 
147, o imóvel objeto da matrícula foi dado em hipotecade·2Q~grau 
à Caixa Econômica Federal-CEF, conforme R-255 na matricula 5913-
do livro 2-H; do qeu dou fé. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1981 
Assinados: A Téc. Jud. Jurda Beatriz Cruxên Marques e o oficial
Walter de Mello Cruxên.///////////////////////////////////////// 

R-07-HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 24-09-81 do 210 O 
ficio desta Cidade, livro 1387 a fls. 111, o irnóveo objeto da ma 
tricula foi dado em hipoteca de 3Q grau à Caixa Econômica Fede-= 
ral-CEF, conforme R-256 na matrícula 5913 do livro 2-H; do que -
dou fé . Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1981. Assinados: A Téc.
Jurd. Jurd~ Beatriz Cruxêh Marques e o oficial Walter de Mello -
Cruxên.///////////////////////////////////////////////////////// 

AV-08-CONSTRUÇÃO-Certifico que a construção da unidade objeto da 
matricula, foi concluída, tendo sido o habite-se concedido em 30 
de dezembro de 1981; do que dou fé. Rio de Janeiro, 12 de feve-
reiro de 1982. Assinados: O Téc. Jud. JurdQ Luiz Fernandes Bom-
fim e o oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////// 

R-09-PROMESSA DE CESSÃO-Certifico que pela escritura de 23-11-81 
lavrada nas notas do Tabelião do 14Q O~fcio deota Cidade, livro 
SI-0068 a fls. 194, o promitente cessionár±© Sergio Douradô Em-
preendimentos Imobiliários S/A., já qualificado no R-4, prometeu 
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cedeu e trans ferir os seus direitos a compra da VAGA de garage -
do Edificio e a fração de 15/51765 do terreno, a KARL HERMAN RU
GER, brasile iro, casado pelo regime da tota l separação de bens -
com NINA RUGER, engenheiro, CPF 005 . 763.607-91, residente e domi 
cil i ado nesta Cidade, pelo preço de Cr$500 . 000,00, vaga e ssa des 
vinculada d a sala 232 e vinculada a sala 1133 do mesmo Edificio~ 
O contrato foi feito em caráter irrevogável e irretratável. A 
transmissão f o i paga pela guia 23/15566 de 28- 12-81 ; do que dou 
fé. Rio d e Janeiro, 26 de fevereiro de 1982. Ass i nados: A Téc. -
Jud. Jurda Beatriz Cruxên Marques e o oficial Walter de Mello 
Cruxên./////// / ///////////////////////////////////////////////// 

AV-10-CANCELAMENTO DE HIPOTECA-Certifico que f i cam cancel adas a s 
hipotecas que gravavam o imovel objeto da matrícula, cancelamen
to esse feito a r e querimento da credora Caixa Econômica Fe deral , 
datado de 20-5-82, neste Cartório arquivado; do que dou fé. Rio 
de Jane iro, 08 de j unho de 1982 . Assinados : A Téc. J ud. Jurdê 
Beatriz Cruxên Marques e o oficial Walter de Mello Cruxên.////// 

R- 11- CESSÃO-Cert i fico que pela esscritura de 13-01-83, lavrada -
nas notas do Tabelião do 180 Oficio desta Cidade, livro SI - 3655-
a f ls. 88, Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções, cedeu e 
transferiu todos os s e us direitos a compra das fraç ões do terre
no, bem como v e ndeu as benfeitorias corresponde ntes a sala a SER 
GIO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. , pelo preço de Cr $ 
2.342 . 000, 00 pela cessão da fração da sala e Cr$1 . 561 . 333,34 pe 
las ben f eitorias, integralmente pago. Transmissão guia 2479202 ~ 
de 5-12-78; do que dou fé. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1983 
Assinado s: A Téc . Jud. Jurd~ Beatriz Cruxên Marques e o oficial
Paulo Jorge Lencastre . ////////////////////////////////////////// 

R-12-CESSÃO- Certifico que pela escritura do R- 1 1, Pedro de Alcân 
tara Fernandes Marques do Reis, brasileiro , solteiro, maior, ban 
cário, CIC 0 12 . 225.977-72, residente nesta Cidade, cedeu e trans 
feriu todos os seus direitos .a compra do imóvel a Sergio Dourado 
Empreendimentos Imobiliários S/A . , pelo preço de Cr$4.200.000,00 
Transmissão guia 2485254 de 17-10- 80; do qeu dou fé . Rio de Ja-
neiro, 13 de j ane iro de 1983 . Assinados : A Téc. Jud. Jurd~ Bea-
triz Cruxên Marques e o oficial Paulo Jorge Lencastre.///////// / 

R- 1 3-VENDA- Ce rti f i c o que pela mesma escritura do R- 12, Carlos 
Fernando de Ca rva lho, bra sileiro, desquitado , industrial, r e si-
dente nesta Cidade, CIC 008.012.087- 34 , outorgou a venda defi ni
tiva da fr ação do terreno em favor de SERGIO DOURADO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILI ÃRIOS S/A, pelo preço de Cr$8ll .3 60 , 00.Transmissão 
guia n o 2486238 de 28-12 - 76: do que dou fé. Rio de Janeiro, 1 3 -
de janeiro d e 1983 . Assinados: A Téc . Jud. Jurdª Beatriz Cruxên
Marques e o o ficial Paulo Jorge Lencastre./////////////////// / // 
/ l//ll l ll l ll / lll / lllllllll/llll//l//ll/llll/lllllll/llll/IJ 
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R-14-HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 27-01-83, lavradã~ 

nas notas do Tabelião do 18 0 Oficio desta Cidade, livro SI-3655, 
fls. 121, Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A., tor 
nou-se devedora do BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.,com se 
de nesta Cidade, CGC 33.147.315/0001-15, da quantia de US$---= 
3,170 .000.00, equivalente em 12-1-83 a Cr$823.217.300,00 ( nele) 
incluído outros imóveis), a ser pago na forma e condições esti
puladas no título. Em garantia fica o imóvel gravado com ia e es 
pecial hipoteca; do que dou fé. Rio de Janeiro, 02 de março de = 
1983. Assinados: A Téc. Jud. Jurdã Beatriz Cruxên Marques e o o 
ficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////////////1/7 

AV-15-DESVINCULAÇÃO-Certifico que pela escritura de 13-01-83, la 
vrada nas notas do Tabelião do 180 Oficio desta Cidade, livro SI 
3655 a fls. 89, Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliário~ S.A, 
DESVINCULOU a vaga objeto da matricula, para a qual foi aberta a 
matrícula 22821; do que dou fé. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 
1984. Assinados: A Téc. Jud. Jurdª Beatriz Cruxên Marques e o o 
ficial Paulo Jorge Lencastre.//////////1///////////////////////7 

AV-16-LOCAÇÃO-Certifico que nos autos da Ação proposta perante 
Juizo de Direito da 26a Vara Cível desta Cidade, processo númer 
15.812/92, em face de Sergio Dourado Empreendimentos Imobiliário 
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 3 
de junho de 2000, mediante o aluguel mensal de R$2.987,15 ( nel 
incluído outros imóveis), e será corrigido anualmente de acord 
com a variação do IGP-M da FGV ou, caso a legislação futura venh 
a permitir, corrigido monetariamente em períodos semestrais, pel 
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 im~ 
vel locado. A averbação foi feita conforme Mandado dado e passad 
aos 6-3-96, assinado pelo MM. Juiz Dr. Adolpho e. de Andrade Mel 
lo Junior e documentos complementares, que ficam arquivados e p 
ra os efeitos da alínea no 16 do inciso II do artigo 167 e de co 
formidade com o inciso III do artigo 169 da Lei no 6015 de 31 d 
dezembro de 1973 ( redação dada pela Lei nQ 8245 de 18-10-91 ) . 
referido~de, do que dou fé . Rio de Janeiro, 30 de agosto 
de 19 96. 1 ,z Q.a rut2J:?... 

R-17-PENHORA-Certifico que por determinação do Juízo de Direito -
da 89 Vara da Fazenda Pública através do ofício 218/97, datado de 
10-03-97 assinado pelo MM. Juiz Dr. Milton Fernandes de Souza, 
companhado 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 m 
vida pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A em fa Sergi 
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Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A e outros através do 
cesso 1195 ( 85.001.500396-7 ). o referido ~de, do que 
fé. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1998. .0 0 0 ,422 

pro
dou 

AV.18- LOCAÇÃO - Certifico que pelo lmtrummlo P~ular datado de 29 de reverero de 
2008, c~a cópia b ~ Cartóm arquivada, SÉRGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS 
(MOBILIÁRIOS S.A, com sede em Nova Fribtrg<> - .RJ, na Estrada do Morro do Ham, nº 
01, Distrito de Muri, inseria no CNPJ/MF sob o rf 34.096.305/0001-60, deu em locação a 
sala 232 do im'.>vel objeto da matri;ula, à CIA DE LOCAÇÃO VIRTUAL DE 
F.QUIPAMENTOS DIDATICOS E FSTAClONAMENTOS LIDA, com sede ~ciiade, m 
Rua Morro Dof> lrmlos, nº 169, Coro. Caiq>CStre - Freguesa de Jacarepagm, io.5crita no 
CNPJ/MF sob o oº 06.352.443/000J-28, pck> pram de 120 (cento e vinte) meses, a correçar em 
01.03.2008 e a tenninar em 28.02.2018, pelo valor de ~I mensal de R$1 .200,00, reajusmdo 
anualmente, devenio ser aplicado o IGP-M ou na 1àJta deste o iDdke que vier a substtuí-k>. Além 
do aluguel o locatário pagará os inpostos, taxas, R:Jusive a tm<a de preservação e e~ de 
incêrdio, IP1U, condomínio, prêmio de segll"O contra fi>go que será reito em Companhia de livre 
escolha da hcadora. bem com>, todos os der:mis encargos que incXlam ou 'venham a iocXiir sobre 
o inóvel objeto da k>cação. A averbação roi i:ila para os efeitos da alínea nº 16 do .inciso 11 do 
artigo 167 e de coni>rmidade com o ilciso III do ~ 169 da Lei rf 6015 de 31.12.1973 
(redação dada pe)a Lei nº 8245 de 18.10.1991). O retemo é verdade, do qt.e dou .te. Rio de 
Janeiro, 19 de maio de 2009. e fS ~,~ 

R 19 - PENHORA - Certifico que em ClJ01>rimenlo ao Mandado do Jufa:> de Direito da 1 ia Vara 
de F82lmda Púbica desta cidade, datado de 06.07.2009, aco1q>anhado do Auto de Penhora. 
Avaliação e Depósito datado de 09.07.2009, fui o iJnó'\el objeto da imtrXula penrorado para 
garantia da dMta de .in:1x>sto Predial dos exe~ios de 2006, 2005 e 2004, oos vabres de 
RS3.465,91, R$3.870,72 e R.$4.276,14, na ação de Execução Fi5cal nº 2008.001.200565-9, 
rrovida pek> MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO corma SERGIO OOURAOO EMPREEND 
IMOBILIARIOS SA; &ando com:> DepositárD o 6º Depositáro Joocial O regisCro somente 
será cancelado mediante o recolbiment.o dos emolumentos, salvo se a parte vencida na 
ação for a Fu.enda Pública (de lo normativa da Corregedoria Genl da Justiça do 
&nado do Rio de Janeiro - rf' 29. 2~7.). O rei!mo é verdade, do que dou te. Rio 
de Janeiro, 15 de setembro de 2009.Wll~~~A4'l1..o----

R.20 - PENHORA - CertitX;o que por det.e · do Jut.zo de Direito da 41ª Vara Cível desta 
cidade, conro~ CertXJão datada de 20 de agosto de 2009, da qual consta o Tenro de 
Penhora datado de 20 de agosto de 2009, assinado pelo MM. Juiz Dr. Wilson do Nascilrento 
Reis, fui a sala 232, objeto da rmtri:ula, pemorado para~ da divida de R$663.057,96, na 
ação deCobraoça 0°2000.001.164443-5 nDvila pelo CONOOMÍNIO 00 CENTRO 
EMPRES~ CHARLF.S DE GAULLE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.717.106/0001-
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contato@7ri-rj.com.br - www.7ri-rj.com.br 

mau.n•aa.1.t.1.1n1 a1.1n,urvz.nammmmz.1111011 r" 



CERTIDÃO 
17/000994 

REGISTRO GERAL 

Is MATRICUU 1 c;ICHA 

9779 - 2-V 1504:;-i ~~SOJ 
20 cor:tra SERGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS lMOBlL OS S/A, inscrita no 
_CNPJ/MF sob o nº 34.096.305/0001-60; fu::ardo conx>-depositám do bem. o 3° Deposmrio 

· ial O referito é verdade, do que dou fC. Rio de Janeiro, 2 J de setembro de 2009. 

AV.21-INSC CÃO PRFDIAL (Protocolo: 159512)- Certifico que o imóvel objeto da 
matricula se acha imcrito rua Sectttaria Municipal de Faunda/RJ sob o número 
1554111-3 - C.L 08681-9. A averbação fui feita a requerimento datado de 28 de maio de 
2013, instruído com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica número 00-4.219.81 ln.013-2, 
datada de 29 de abril de 2013, emitida pela Secretaria Munic~al de Fazenda - Procuradoria 
Geral · io - Prefeitura da Cidade do Rio de Jan , que ficam neste Serviço 

rererido é verdade, do que dou fé. Gerson Lucateli Gabina 
~~~~~~·.Ú.~~~· digitei. Rio de Janeiro, 12 dejllllho de 2013 . ~~~VlioA~J\Vl ....... ~ 

R22-ARREMATACÃO (Protocolo: 158348}- Certifico que de conformidade a Carta de 
Arrematação datada de 03 de derembro de 2012, oriunda do JUÍ20 de Direito da 41ª Vara Civel 
da Comarca da Capital/RJ, assinada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wilson 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 CEN1RO EMPRESARIAL 
CHARI.ES DE GAUI.LE, inscrito no CNPJ/MF sob o ninnero 28.717.106/0001-20, tàce a 
SERGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBil...IÁRIOS S/A., inscrito no CNPJ/MF 
sob o número 34.096.305/0001-60, foi o imóvel objeto da matricula arrematado por 
PROPRIETA N'EGÓCIOS IMOBll.IÁRIOS LIDA, situada nesta cidade, na Avenida Rio 
Branco, mímero 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 dwentos mil reais). O 
imposto de transnissão foi pago pela 8}.Jia número 1759916, em 28 de fevereiro de 2013. O 
laudêmio devido foi pago em 24 de a · de 2013, confurme Certidão de A.Yitoõ::' ~~ 
Transferência - CAT número 0016272 -59 - número 60010024~4~6!!, ~~~~ 
onerosa}. O referido é verdade, do que d n Lucate6 Gab · 
digitei ruo de Janeiro, 03 de julho de 2013 -~.,._,,~......,,..._..,...~---

""-"-'-==;..._..z:'"-="'-===...=;.:==-;....:..:;:.........::::=--=-~.:.===-~~ro::.=~~:--=...;166::..::.::2~4~9 - Certifico que, fica 
cancelada a penhona. objeto do R.19, referente ao processo número 0203514-
91.2008.8.19.0001 (2008.001.200565-9), que gravaw o imóvel descrito na rmtri::uJa.. A 
averbação roi reira nos tenms do oficio ~ro 1731/2013/0F, datado de 29 de mili de 2013, 
orim:do do Juízo de Direito da 12ª Vara da Fazenda Públi;a da Comarca da CapilaJ/RJ, assinado 
por Maria Aparecida Maia do Rosáro - matricula O 1n3S1, por ordem do MM. Juiz de Direito, 
Dr. Sergio Seabra Vare&.., que fica neste Serviço arquivado. O referido é verdade, do que dou 
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tê. Eu, Marcelo ~-----.......... -----~• digitei. Rio de Janeiro, 28 
de rmio de 20 l 4. ~~~wi..a.~...o..----

TO D HIPOTECA (Protocolo: 175321)- ·Certifico que fica cancelada a 
hipoteca, objeto do R.14, que gravava o im:>vel descrito na rmtn:ula. Averbação feita por 
detem:inação do MM. Juiz de Direito da 4 1 ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, Dr. Wil.5on do 
Nascirmnro Reis - processo rf 0171263-98.2000.8.19.0001 (2000.001.164443-S), contida no 
Oficio nº 310120 5/0F, da do de 16 de junho de ~~te Serviço arquivado. O 
rererido é vereia e ue re. Eu, Rui Silva de Olive~~digilei Rio de Janeiro, 30 
de junho de 201 * 

AV.25-CANCE toco.lo: 175322 Certifico que iica cancelada a 
penhora, objeto do R20, referente ao processo nº 0171263-98.2000.8 .19.0001 
(2000.001.164443-5), que gravava o ini>vel descrito na matrícula. Averbação feita nos tenros do 
Oficio nº 309/2015/0F, do Juí:z.o de Direlo da 41ª Vara Cível da Comarca da CapitaVRJ, datado 
de 16 de junho de 20f S, assinado p MM. J · Dr. Wilson do Nascimen~~ neste 
Serviço arquivado. O referido é verei ue u te. Eu, Rui Silva de Olive~. digiiei. 
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2015. * 

AV.26-CANCELAMENTO DE PEN Certifico que fica cancelada a 
penhora, objeto do R l 7, referente ao processo nº 0013627-94. 1985.8.19.0001 
( 1985.00 1.500396-7), q ue gravava o imóvel descrito na matricula. Averbação feita nos tertrk>s do 
Oficio nº 638/201 5/0 f, do Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capit.al/RJ, datado de O 1 de junho de 20 l 5, assinado pelo MM. Juiz Dr. Leonardo Grandrrasson 

Silva O ira _ digitei. Rio de Janeiro, 30 de junho de 
Ferre~Chavesmque~· o arquivado. O referido é verdade, do que dou fü. Eu, Rui 

2015. (l • . 

Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos 
termos do art. 19, §1 º da Lei nº 6.015n3, dela constando todos os eventuais ônus e indisponibilidade 
que recaiam sob o 1mo bre os atuais ro rietários ou sobre os detentores de direitos relativos 

SeNiço do 7° Oficio 
Oficial Registrador: Déc10 Luiz Gomes - ft nº~~:\.__ 
Errolurrentos: RS 71,30 
Fundgrat.. ....... : RS 1,42 
Lei 3217 ....... : RS 14,26 
Fundperj..... .. .. RS 3,56 
Funperj... .... .... RS 3,56 
Total. .............. : RS 96,95 

Luiz~ e\.: .. 
3º Oficial Subs1l\utu • 1' R.I. 
Cads~lTO 9416235 CGJ/RJ 

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

EBXB 09826 IAX 
Consulte a validade do selo em: 

http.//w w w 3. tin 1us br/srtepubhco 

Rua Sete de Setembro, 32 - 3° andar - Centro - RJ 1 CEP 20050-009 - (21) 2507-3515 1 (21) 2232-97 44 
contato@7ri-rj.com.br - www.7ri-rj .com.br 
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