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IMOVEL - Sala 503, do prcdio situado na .Avenida Venezuela, n° 3, e a correspondente 
fra~ao ideal de 26,06/10.573,26 do dominio util do terreno, foreiro a Uniilo Federal, na 
freguesia de Santa Rita. 0 terreno mede 33,20mde frente pela Avenida Venezuela, mais 10,80m 
em curva de raio de 5,00m, concordando com o alinhamento da Rua Sacadura Cabra~ por onde 
mede 39,95m, sendo parte ligeiramente em curva intema, a esquerda configurando angulo obtuso 
interno, que mede 16,95m, mais 13,40m, confrontando nos fundos com a Rua Sacadura Cabra~ a 
direita com o predio n° 27, da Avenida Venezuela, ate a Rua Sacadura Cabra~ onde tern on° 60. Q 
habite-se fui concedido em 09 de maio de 1972. PROPRIETARIOS: COMPANHIA BOZANO 
SIMONSEN, COMERCIO E INDUSTRIA. com sede nesta cidade. inscrita no CNPJ/MF sob o . 
n° 42.113.662/0001-18 (da fra<;:ao); e JO.AO ANTONIO DE QUEIROZ GALVAO, engenheiro, 
casado pelo regirre da comunhao de bens, inscrito no CPF/MF sob o rf 009.644.767-20, rcsidente 
nesta cidade (das benreitorias). Adquirido por compra da Fazenda Naciona~ confonne escrituras de 
16 de janeiro de 1916, do 3° Oficio de Notas, e de 27 de abril de 1916, do 6° Oficio de Notas, 
registradas em 0 I de fevereiro de 191 7 e 02 de maio de 1916, sob os n°s 45.901 e 46. 767, a fl. 
433 e 317, dos livros 3DD e 3CC, do 1° Serviyo Registral de lrroveis desta cidade; e Memorial de 
Incorpora<;:ao, registrado em 16 de julho de 1968, no livro 8-J, sob o rf 411, i tl 4. comtaries na 
matricula 122.321, do 4° Servi<;:o Registral de Jrro~is desta cidade. O im~ se acha mcrito na 
SMF/RJ sob o 11° 111.863- 8 -. C.L. 6369-6; tudo cm confonnidade com• (Ortidlo eletr6nica 
datada de 25 de abril de 2018, extrafda pelo 4° Sen'1f0 ~tnll de lm6veis desta 

referido e verdade, do que dou e. Eu, ~I,.,, 4" &nos Modeiro 
\~~~~JW)j· ~_,4° O6cial Substituto,diglei. Rjo dt ~VI~ nu de 2018. 

a matricula se 
GALVAO, ja qualificado, atraYCS 
Jivro 4-P, sob on° 10.393, a 6. 12 

- da rmtricula 122.321 
·dade com a 

,pondente 
QUEIROZ 

• da no 
• sob o rf 

,•-i.-•; tudo em 
pelo 4° 

20 de abrade 
I dos Santos 

, 14 de maio de 

rado o direito e ~io 
Tbs 1Moa1uAruos 

.184/0001-82, atraves de 
em 30 de setembro de 

fm6\!Cis desta cidade; tudo 
de 2018, extraida pelo 4° 

Sefflffllia cm 20 de abril de 

Continua no verso ... 

Jus~ 
Elelr6nlco 
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Para a validac;Ao deste documento atrav~s do QR Code, 

devera ser utilizado somente o aplicativo validador 

e-Cart6rioRJ, disponlvel na Apple Store ou Google Play. 
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CN CGJ!RJ). O rererido e verdade, do que dou re. Eu, Rafuel dos Santos 
\ \t\'.~~~£19".l~·.a.AJ--• 4° Oficial S_ubstituto, digitei. Rio de' Janeiro, 14 de maio de 

DE CESSAO rotocolo: .193004 - Certifico que, a promitente 
cornpra.dora, CHOZi ENGENHARIA SIA., prooteteu ceder e transferir seus 'direitos a 
compra do imovel objeto da matricula a UMBERTO ALOE, brasileiro, casado, comerciante, 
residente nesta cidade, atraves da escritura datada de 17 de janeiro de 1962, lavrada no 6° Oficio 
de Notas, no livro 2.418, a fl. 47, devidamenteaverbada em28 de novembro de 1975, a nmgem 
do livro 4P, a fl. 127, sob on° 10.393, e certificada em 30 de setembro de 1992, sob on° AV-1, 
da matricula 122.321, do 4° Servi,;:o Registral de Irroveis desta cidade; tudo em confonnidade 
com a certidiio eletronica: datuda de 25 de abril de 2018, extraida pelo 4° Servi~o Registral 

e Imoveis des ta cidade. Prenotac;.ao ilesta Serventia em 20 de abril de 2018 (art. 436, da 
GJ O referido e vei:dade,' do que dou re. Eu, · Rafael dos Santos Monteiro 

..Jl.~.4-l~~~~-' 4° Oficial Substituto, digitei. Rio de Janeiro, 14 ·de maio de 2018. 

A DE CESSA.O Protocolo: 193004) - Certifico que,. UMBERTO. ALOE, 
comerciante, irnc rio CPF/MF sob o n° 037.526.97, e sua mulher, CARMEM DIAS ALOE, 
residentes nesta cidade, prometeram ceder e transferir todos os sem direitos a· compra do 
imovel objeto da matricula, a WALTER HANSEN, brasileiro, co~ imcno no CPF/MF 
sob o n° 032'.604.707, casado pelo regirre da colllJ!lblo de bem ~ GRACIEMA 
MONTEIRO COBUCCI HANSEN, dewlamente registradacm 1'192. sob Orf 
R-2, da matrlcula 122.321, do 4° Sefvi9o • tudo em 
confonnidade com a certidlo eletronica da.._ pelo 4C! 
Servi o · Reg~tral de Imoveis desta cidltC-. de abril.de 
2018 ( . 43 , da CN CGJ/RJ). 0 reterido dos Santos 
Mon ~\,~Y.-W~~:14..--'4° 14 de maio de 
2018. ~~~~04,#,\\,A, __ _ 
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compra 
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Oeral de hroveis, 

- respomavel pelo 
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8. fol o direito e a~io a 
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DO EDIFiCIO 
.· 001-09; e Reu - . 
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Continua na ficha 2 · 

do QR Code, 
Beverii aer utillzado somente o apUcatlvo valldador 

..cart6rioRJ, disponrvel na Apple Store OU Google Play. 
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expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n° 068.533.587-91; ficando norreado como 
depositario do bem, o executado. Prenota~ao nesta Serventia em 20 de abril de 2018 (art. 436, d~ 

N GJ . 0 ?ferido e verdade, do que dou re. Eu, Rafael dos Santos Monteiro 
~~Jf-;le'."'~~-~--' 4° Oficial Substiruto, digitei. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018. 

Para a valida~o deste documento atrav6s do QR Code, 

devera ser utilizado somente o aplicativo validador 

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

CERP: 1 e1 cf71e-d19b-4909-ae59-befa48691f0a 
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Certifico que a presente c6pia e reproducao autentica dos atos da MATR/CULA a que se 
refere, extrafda nos termos do Art. 19 § 1° da Lei 6015 de 1973, de/a constando todos 

05 eventuais onus e indisponibilidades que recaiam sobre o im6ve/, atuais proprietarios ou 
detentores de direitos relativos ao mesmo. 

Rio de Janeiro, 07 de mar~o de 2019 

A presente certidao foi emitida digitalmente. 

Provimento CGJ n° 89/2016, regulamenta a emissao e o uso de certidoes e/etr6nicas pe/os 
Servicos Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro. 

Consulte a autenticidade desta certidao no site 
validador.e-cartoriorj.com.br 
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76,22 
15,24 
3,81 
3,81 
3,05 
1,52 
4,08 

107,73 

to --vM do QR Code, deste documen cau• 
~ • val~O te o aplicativo validador 

devenl ser utillzado somen Store ou Google Play. 
e-Cart6rioRJ, dlspon(vel na Apple 
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