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MAT. 58. 964 
DI GQ, RUA MANUEL LEITAO NO 35 APTO 302 

RUA MANGEL LEITAO NQ 35 - APARTAMENT0 NQ 302 

Registro de lmoveis - Cart6rio do 119 O/icio 

MATRICULA NI? 58,964 

AV. PRESIDENT[ VARGAS. 542 - 102 ANDAR 
CENTRO - RIO DE JANEi RO - RJ 

MARIA ESTHER WANDERlEY SILVA 
Of"iclal 

LI? 2$/4 

FLS. 01 

FLS. 251 

IMOVEL:- Apartamento nQ 302 do edificio situado na Rua Manoel Leitao nQ 35, na 
freguesia do Engenho Velho. com direito a uma vaga na garagem, e ~ua correspon
dente fra~ao ideal de 1/6 do respectivo terreno, medindo na total1dade_ 15,5011 
de largura na frente; 15,60m na linha dos fundos, por 23,25m de extensao de am
bos os l ados; confrontando de um l ado com o predi o nQ 31 , do outro l ~do co~ ode 
nQ 39, e nos fundos com o predio nQ 292 da Rua Hadock Lobo.- Inscri~ao numero 
647.140-3.- C.L. 07606-7.- Proprietarios:- PEDRO DE MOURA, engenhe1ro e s~a mu
lher MERCEDES LOBATO OE MOURA, do lar, brasileiros, domiciliado~ nesta c1dad~. 
Tltulo de Propriedade: - LQ 3-B, nQ 1. 177, fls. 100, deste Cartorio.- Conven~ao 
de Condomlnio registrada no Livro Aux. "A", fls . 251, nQ 306. - -----------------

AV-l/58.964 - ONUS Promessa de Venda :- O imovel aqui matriculado foi prometi
do a venda a LINEU E O , professor e sua mulher LEA RAMALHO NOGUEIRA DA_CO~ 
TA SOUZA, do lar, ambos brasileiros, residentes nesta cidade, conforme escr, t u
ra de 16-11 -64, lavrada em notas do SQ Oficio, desta cidade (LQ 1801 . f1s . 5) , 
i nscri t a neste Registro, sob o nQ 16.962, as fls. 38 do Livro 4-AR.- Rio de Ja
neiro, 8 de julho de 1983.---------------------------- ------ -- --------- ----- - --

R-2(58.964 - PARTILHA DO OIREITO £ AC~O :- De acordo com o formal de partilha e~ 
tra1do dos autos de inventario dos bens deixados pelo finado LINEU DE SOUZA,pro
cessados pelo Juizo de Direito da 3~ Vara de Orfaos e Sucessoes, des t a cidade, 
dado e passado aos 2 de mar~o de 1983, assinado pelo MM. Juiz Dr. Geraldo Mage-

. la Martins da Rocha, contendo a senten~a de 17 de setembro de 1982, proferida 
pelo MM. Juiz Dr. Marden Gomes, a qual transitou em julgado, foi partilhado o 
direito e a~ao sobre o imovel aqu i matriculado, avaliado em Cr$70.000,00, a:1)
LtA RAMALHO NOGUEIRA DA COSTA SOUZA, brasileira, viuva, professora, residente 
nesta cidade; 2)- CL~UDIA RAMALHO NOGUEIRA DA COSTA SOUZA, menor pubere, nasci
da em 19-02-1962; e, 3)- MARCELO RAMALHO NOGUEIRA DA COSTA SOUZA, menor pubere, 
nascido em 10-04-65, ambos brasileiros,- na propor~ao de 1/2 (metade) para a 
primeira e de 1/4 para cada um dos demais.- O Impasto de Transmissao foi pago em 
23-10-81, pela gui a n9 2-508.313/81.- Rio de Janeiro, 8 de julho de 1983.------

AV.3/58.964 - EMANCIPAC~O: De acordo com peti9ao e certidao da 2a. Circunscri
~ao do registro civil, desta cidade, hoje ar~uivadas, MARCELO RAMALHO NOGUEIRA
DA COSTA SOUZA, e hoje maior, por emancipacao.- Rio de Janeiro, 18 de julho de 
1983.--------------------------------------------------------------------------
AV.4 - MAIORI DADE:- De acordo com peti~ao de 22/2/84, e Certidao d 
Nascimento do Registro Civil das Pessoas Naturais da l0a. Circuns
cri~ao , dcsta cidade, hoje arquivadas, sob prot9 144.276, de 22/2/ 
84, f ica averbada a maioridade de CLAUDIA RAMALHO NOGUEIRA DA COS
TA, qualificada no R.2., nascida aos 19 de fevereiro de 1962.-Rio, 
24 de fevereiro de 1984.---------------------------------------- TC 

R. 5 - COMPRA E VENDA:- De acordo com a escritura de 30/1/84, lavra 
da no 99 Oficio de Notas, desta cidade, livro 2323, fls. 25v., pro 
t9 sob o n9 143.721, em 07/2/84, OS proprietarioa, qualificados na 
rnatricula, !NM..._ o U,O'(~l, ~~o preQO de CR$15.000.00, a: 1} L~ 
RAMAL.HO NOGUEIRA DA COSTA SOOIA, brasileira, professora, viuva,ins 
crita DO CPE aob Q..~ 2.9.8~227 • .l.47-00, residente nesta cidade ; 2) -
CLAUDIA RUIALIIO !fOGCJ'EIRA DA COSTA SOUZA, brasileira, solteira, ad-



711.131,347-04, re
solteira, advogada, inscrita no CPF sob o nQNOGUEIRA DA COSTA SOQ 
sidente nesta cidade, e 3) ~ MARCELO RAMALHO udante, inscrito_no 
ZA, brasileiro, maior emancipado, solteiro, es~aade na propor9ao 
CPF sob o n9 797.517.257-04, residente nesta ci dos'aemais.- o im
de metade para a primeira e de 1/4 para cada um ·a 09 23/37.390. 
posto de transmissao foi pago em 20/10/83 , pela g~: _______________ TC 
Rio, 24 de fevereiro de 1984.----- ---------------

- . iro do artiqo 213 da 
AV.6-RETIFICA!Ao: com base no paragrafo prlrne entos que serviram 
Lei 6015, de 1-12-73 e de acordo com o~ ~ocum anto ao nome 9a 
de titul~ para a ~V.4, fica a mesma retii~~ag: 2osTA SOUZA, e na0 
proprietaria que e CLAUDIA RAMALHO NOGUE d 

1984 
________________ R 

come constou. Rio de Janeiro, 14 de maio e • 

·t a de R.7/COMPRA E VENDA(Protocolo 235569 de 29/11/90} _- De acordo com a 
4
e
3
scr~ uf2) 

08/ll/90 lavrada no 24Q 0ficio de Notas desta c,dade (LQ 3984 fls a O 
' 

os proprietarios, qualificados no R.5, sendo o 3Q, maior e tecnologo, ven~er~m 
o imovel, pelo pre~o de CR$4.000.000,00, ~ ANToN;o FIDELES DA SILVA, brasllRe;I; 
ro, militar, c pelo regime da comunhao parc,al de ben~ corn SOLANGE . 
FIDELES DA s A r sidente e domiciliado nesta cidade. 0 1mposto de transm1s 
sao foi pag e 08/ 1/90, conforme guia nQ 013422.- Rio de Janeiro, 06 de deze!!! 
bro de 199 .- ------------------------------------------------------------ -TC 

_A..,..,.....:...,. _ __:...;.~T..;.0_ - elo mesmo documento que deu origem ao R.7, fica aquele ato 
a que o outorgado comprador esta inscrito no CPF sob o no 
l . - R·o de Janeiro, 06 de dezembro de 1990.----------------- ------

I 
R.9/COM E VENDA: (protocolo 247437 de 26-12-1991) De acordo -
com escritura de 11 de dezembro de 1991 (L9 406 9 , f ls. 69) do -
249 Oficio de Notas desta cidade, os propr i etaries ANTONIO FIDE
LES DA SILVA, militar e sua mulher SOLANGE REIS FIDELES DA SILVA 
telefonista, brasileiros, casados pelo regime da comunhao parci
al de bens, residentes e domiciliados nesta cidade, inscritos no 
CPF sob n9s 149.514.527- 15 e 547 .902.637-20, venderarn o imovel -
pelo pre90 de Cr$10.000 . 00 0 ,00 a WANDERLEI VILAS BOAS, brasil'ei
ro, Economista, casado pelo regime da comunhao de bens com EDI -
DE CAMPOS VILAS BOAS, residente e domiciliado nesta cidade, CPF 
n9 467.638.488-20, tendo o imposto de transmissao side page atra 
ves da guia 069949, em 11.12.91. Rio de Janeiro, 03 de Janeiro= 
de 1992.------ - - ------------------------------------------------

0 Oficial.- ~'k;, A-/~ 
7 

AV.10-S8964/RETIFICACAO DO Nc»m DO LOGRADOORO: (Protocolo n° 544928 de 
14/08/2012) De acordo com o requerimento de 13/08/2012, e Certidao n° 
2528/12 expedida em 12/09/2012 pela Secretaria Municipal de Urbanismo, 
hoje microfilmados, fica retificado o nome do 1,ogradouro do 
i.rr.6vel desta matricula para RUA .NAIIUSL LIIW, (CL. n° 07. 6~7), e 

nAo como constou.---------------------------------. ~ @·l. 
Rio de Ja r.eiro, 26 de setembro de 2012. 0 Oficial: · ·• 

________ ,._, ____ , ___________________________________ .., __ 

ds 
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R. ll - 58964 /PENHORA: (Protocolo n° 605656 de 05/06/2017 ) De acordo com a Ce rt i dao 
pa r a O Registro Geral oe lrn6veis datada de 16/03/2017 cxpedi da pelo .;u:.zo 
da 23 • Vara C1.vel desta cidade, onde cons t a la11rado o Termo de Pe;1hora 0? 
16/03/2017, ass~nado pelo MM. Juiz(al Dr(a). Marianna Mazza Vaccari Manfrenatti 
Araga, hoje microfilmado(s), fica O :m6vel desta rr.atricula penhorado face ac;:Ao 
de Pagamento; Despesas Condominia i s (Processo n° C0 9627D-
98 · 2011. 8 . 19.0001) , movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO MANUEL LE I TAO , com sede 
nesta cidade em face de 01-EDIDE CAMPOS VILAS BOAS, bras i leira, viuva, CP?/MF 
n° 467.638 . 488-20 , residente e domiciliada nes:a cidade , 02- IZABEL CRISTINA 
VILAS BOAS ZIMMERMANN, brasileira, divorc1ada, ide:itidade n° lqC11930-4 IFP, 

residente e dornic i: iada nesta cidade , em garantia de uma di9i da de R - 929 , 56 ; 
figurando_como_Depos i tario_as_executadas_aci~~a cita~- ~ - - - -- ----- --------

Selo Eletronico : SCCH 59192 MVQ . ~ 
Rio de Janeiro , 26 de junho de 2017 . O Of icial.~-----==------- - --

Provimento CGJ n° 89/2016 , regulamenta a emissio e o uso de certi does 
eletronicas pelos servi~os extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro .---- --

Nada mais consta sabre o im6vel acima descrito.- Dou fe . - Rio de J anei ro , 06 
de novembro de 2019.- O Oficial.----- --------------- - - - - - - ----------- - ------

Certifico e dou fe, que a presente c6pia e reprodu<;ao autentica e fiel da Ficha-Matrlcula a que se 
refere, extraida nos termos do Art. 19 § 1° da Lei 6015 de 31/12/1973, dela constando todos os 
eventuais onus reais, convencionais, cita~o de acc,es reais ou pessoais reipersecut6rias que 

recaem sabre o im6vel. 0 referido e verdade. 
Possui 03 pagina(s), dela fazendo parte integrante, nao podendo ser usada separadamente. 
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.... Para a valida<;ao deste documento atraves do QR Code, r::,~-r.ir:1 
Corregedoria Geral de Justii;a l!J ,..._ L!J =: Selo de F1scalizacao Eletriinico devera ser utilizado somente o aplicativo validador • • • 

EDEE 2'0l7 VAK e-Cart6rioRJ, dOponlvel aa Apple stoce "-' Google Play. ~ ~ 
Consulte a validade do selo em: ~~,.: 

http://www3.~rj.jus.br/sltepublico , ~~~-'~ 
,.___ ____ _:..._ _ __J [!)I.fr:~·_·. 
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Ernolumenlos: 76,22 
20% FET J: 15,24 

5% Fundperj: 3,81 
5% Funperj: 3,81 

5,26% 1.$.S.: 4,09 
4% Funarpen: 3,04 

2%PMCMV: 1,52 
Total: 107,73 
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