
I lOo. OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 

COMARCA DE RIO DE JANEIRO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Folha: 1 

Certifico que a presente c6pia e reprodu9ao autentica dos atos da MATRICULA a que se 
refere, extrafda nos termos do Art. 19 § 1 ° da Lei 6015 de 1973, dela constando todos os 
eventuais onus, indisponibilidades, a96es reais e pessoais reipersecut6rias que recaiam sobre 
o im6vel, atuais proprietaries ou detentores de direitos relatives ao mesmo. Certifico habite-se 
em 26.12.1968. Busca efetuada em 14/11/2018. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018 

A presente certidao foi emitida digitalmente. 

Consulte a autenticidade desta certidao no site 

validador.e-cartoriorj.com.br 

Emolumentos: 73,39 
120% FETJ: 14.67 
5% Fundperj: 3,66 
5% Funperj: 3,66 
~% Funarpen: 2,93 
% PMCMV: 1,46 

5% I.S.S: 3,93 
rrotal: 103,70 

Para a valida~o deste documento atraves do QR Code, devera ser 

ulilizado somente o aplicativo validador 

e-Cart6rioRJ, disponfvel na Apple Store ou Google Play. 

ntos CNJ n'47/2015,CGJ n'89/2016 e CGJ n"45/2017, 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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Transcrita do L 0 2-BM fls. 27. 

IMOVEL 0 

d . . - apt 
6

04 do predio a rua Visconde de Santa Isabel, 186, 
O id

st
rito do Andarai, e 1/34 do terreno, que mede 14,00m de frente, de n e parte ·1· h · 

t uma in a lateral, com a extensao de 27,00m ate atingir o pon o d · t 
e in erse9ao com a linha dos fundos dos predios 182 e 178 pela i~a~ segue .com a extensao de 24,00m, deflete ai a esquerda em outra 

in a lateral, com 68, OOm de extensao, a qual vai .ate a linha dos 
fuo

d
os que tern 48,00m, e que corresponde ao alinhamento do lado impar 

d:> future ·prolongamento da rua Torres Homem, indo encontrar a outra 
linha lateral gue mede 58,00m ao fim da qual se encontra a linha dos 
fundos do predio 192, que mede 10,00m e pela qual segue ate o ponto 
em que se encontra com a outra lateral, com a extensao de 37, OOm e 
que al_can_9a ~ .linha de frente, .fechando o perimetro, confrontando 
pela direita com o predio n° 182, de Anibal Dantas Leite de Oliveira 
pela linha dos; fundos com terrenos da Cia. de Arquitetura, pel~ 
esquerda com os predios n°s 192 e 192-F de Luiz Antonio Marti ns 
Ferreira. (C.L. 4356 - Inscr. 990.782). 
P~OPRIETARI? - Luciane Silva Ara~jo Duarte, 
437.278.677-87, e s/m Ricardo Duarte, medico, CIC 
brasileiros, casados pelo regime da cc;;munhao de 
n/cidade. 

do lar, ere n° 
n° 025.052.407-44, 
bens, domiciliadq s 

REGISTRO ANTEIUOR - L 0 3-AS fls. 47 n° 40.978, d/cart6rio. 

R-1-COMPRA - Antonio Carlos Franco de Sa Machado, brasileiro, casado 
com Nise de Souza Machado, pelo regime da comunhao de bens, medico, 
domiciliado n/cidade, ere n° 029. 369. 257-20, comprou o im6vel dos 
proprietaries, conforme escritura de 19.11.87 do 20° Of. L 0 2461 fls. 
132, pelo pre90 de CZ$1.400.000,00. Rio, 6.1.88. 
R-2-ADJUDICA<;AO - o im6vel foi adjudicado a Maria Vitoria Machado 
Vaz, do lar, casada pelo regime da comunhao de bens com Mauricio de 
Barros Vaz, engenheiro, brasileiros, CIC n° 063.581.951-15, 
residentes em Campo Grande, MS, no inventario dos finados Antonio 
Carlos Franco de Sa Machado e Nise de Souza Machado, avaliado em 
CR$350.000.000,00, a ca, conforme Cart a 12• VOS de 18.12 .97 
corn sentil de 15 . 9 d~J iza or•. R a Navega ~hagas; impo sto 
de transm· sao u· 0 5. 401.397 22.10.97. Rio, 14 . 4.99. o 
Oficia,1_?1 "'• • · . 4"/41 """ 

ll-3-eotafRA - Oyama . ·sastos d Saboia, ficia l superior de rnaquina s e 
s/m Terezinha Ol:iveira de Saboia, do lar, bras i leiros, casados pelo 
regime da separa~ao de bens, de a c ordo com o art 0 258 paragrafo 4° , 
CIC n° 044-.814-.297-_04, residentes n / cidade, compraram o im6vel d e 
Maria· Vitoria · Mach~do Vaz e !3~m auricio de Barros z, conforme 
escdtura de 14.4.~9J~ _9° Of O 2485 ~~s. _ _ Y, lo pre c;:o de 
R$30".000,00; ~p~s~.e~-~~ s.,~,-~~·a 

O 
5~ ~.3.99. Rio, 

S~6. 99. o Oficia-1, . . . 
-4-CONPM - l)Monica Ribeiro Albuque ue, bra leira, divorc iada, 

CIC n° 008.415.197- 81; e 2 ) Antonio Carlos Valen a Santos , 

CONTINUA NO VERSO 
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brasileiro, divorciado , CIC n° 771.286.487-04 , residentes n/cidade, 
compraram o im6vel de Oyama Bastos de Saboia e s/m Terezinha Oliveira 
de Saboia , universitaria , brasileira, CIC n° 706.896.603-91, confo 
escritura de 27/12/01 , da a• Circunscri<;:ao·~ 3os , fls. 48, 
pre<;:o de R$ 45.000 , 00; imposto de / ra?)tmi s g · a n° 4 
27/12/01. Rio, 2 4/01/02. o Oficial,~ ~:,........,.-~'o/1"-U 


