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1M6VEL - 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 Uniao Feder.11, na 
freguesia de Santa Rita. 0 terreno mede 33,20m de frente pela Avenida Venezuela, mais I 0,80m 
em curva de raio de 5,00m, concordando corn o alinhamento da Rua Sacadura Cabrai por onde 
mede 39,95m, sendo parte ligeiramente em cw-va intema, a esquerda configurando angulo obtuso 
intemo, que mede 16,95m, mais 13,40m, confrontando nos fundos com a Rua Sacadura Cabrai a 
direita com o predio n° 27, da Avenida Venewela, ate a Rua Sacadura Cabrai onde tern on° 60. Q 
mbite-se foi concedido em 09 de maio de 1972. PROPRIETARIOS: COMPANHIA BOZANO 
SIMONSEN, COMERCIO E rNDUSTRJA. com sede nesta cidade. inscrita no CNPJ/MF sob o · 
11° 42.113.662/0001-18 (da frac;:ao) ; e .JOAO ANTONIO DE QUEIROZ GALVAO, engenheiro, 
casado pelo regirre da comunhiio de bens, inscrito no CPF/MF sob on° 009.644.767-20, residente 
nesta cidade (das benreitorias). Adquirido por compra da Fazenda Naciona~ confomie escritwas 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 01 de revereiro de 1917 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 ° Se~o Registral de lm:'Jveis desta cidade; e Memorial de 
Incorporac;:iio, registrado em 16 de julho de 1968, no livro 8-J. sob o n° 411. a fl 4. constantes na 

matricuJa J 22.321, do 4° Servir;:o Registral de lm6veis desta cidade. 0 im6vel se acha inscrito na 
SMF/RJ sob on° 111.863-8 - C.L. 6369-6; tudo cm confom1idade com a· ccrtidao eletronica 
datada de 25 de abril de 2018, extraida pelo 4° Scrv"i~o Registral de Jmo\'eis desta 

refurido e verdade, do que dou fe. Eu, Rafuel dos Santos Monteiro 
\411'~~~~~'----' 4° Oficial Substituto, digjtei. Rio de Jarieiro, 14 de maio de 20 I 8. 

!...:...:c.:..:<..:.....:....:=~='\"""-''-="'-'...::::!.-=-=:...:..1..:....P:..:::ro:.!;to:::.:c::.::o~lo:..:..: ..:..I 9;:..:3~0:..:::0~4) - C enifico q ue, a f ra ~ao corres po ode nte 
ao imovel objet da matricula se acha prometida a venda a .IOAO ANTONIO DE QUEIROZ 
GAL V.AO , ja qualificado, atraves da escritura datada de 23 de novembro de I 967, registrada no 
livro 4-P, sob on° 10.393, a fl. 127, devidamente certificada em 30 de setembro de 1992, sob on° 
AV-I, da matricuJa 122.321, do 4° Servir;:o Registral de lm6veis desta cidade; tudo em 
co omudade com a ccrtidao eletronica datada de 25 de abril de 2018, extraida pelo 4° 
Se 1 ·~o Rcgistral de I move is dcsta cidade . Prenotar;:ao nesta Serventia em 20 de abril de 
201 art. 4 6 da CN GJ/RJ). 0 referido e ·verdade, do. que dou fe. Eu. Rafael dos Santos 
Mo r_e a-r-1~~~:?£>=4J---' 4° Oficial Substitute, digitei. Rio de Janeiro, 14 de maio de 

2018. ~~l!lAJ.A,),.Jlf---&-__,,,,,= 

AO Protocolo: 193004) • Certifico que, foi incorporado o direito e ~ao 
-'-'a '-c-'-'om=-pra;:;;...a..d::;..o=i--m ..... 6 ..... v ...... et-t-"b~~e~t~o~d-a~m-a_t_ri_cu_Ja_a_C_HOZJL EMPREENDIMENTOS IMOBILIMIOS 

LIDA., com sede nesta cidade, inscrita no CNP.I/MF sob on° 33.537.184/0001-82. atraves de 
requerimento datado 09 de novembro de 1972. devidamente certilicada em 30 de setembro de 
1992, sob on° A V-1, da matricula 122.321, do 4° Serv~o Registral de lm6veis desta cidade; tudo 
em confonnidadc com a ccrtidao clctronica datada de 25 de abiil de 2018, cxtr.iida pelo 4° 
Servifo Registral de Imoveis desta cidade. Prenotayao nesta Serventia em 20 de abril de 
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CNCGJ/RJ). 0 referi:lo c verdade, do que dou fe. Eu, Ra.fuel dos S~s 
\Vt~~~~M-ALJ!____, 4° Oficial Stbstnito, digj!ei Rio de' Janeiro, 14 de m:uo de 

~~IAL\,l~lfl,-0.---

A V.03- OMESSA DE CESSAO rotocolo: 193004 - Certifico que, a promitente 
COJ11)radora, CHOZI ENGENHARJA S/A, prometeu ceder e transferirseus direitos a 
CO~ra do im6vel objeto da matricula a UMBERTO ALOE, brasileiro, casado, comerciante, 
resKI_ente nesta cili.de, atraves da escritura datada de 17 de janeiro de 1962, lavrada oo 6° Ofici> 
de N otas, oo livro 2.418, a fl 4 7, devidarrente averbada em 28 de rovembro de J 975, a margem 
do livro 4P, a fl. 127, sob o n° I 0.393, e ccrtificada em 30 de setembro de I 992, sob o rf AV- I, 
da rmtrrula 122.321, do 4° S~o Registral de Irmveis desta cidade; tu.do em confonnidade 
com a ccrtidao e1etronlca datada de 25 de abril de 2018, extraida pelo 4° Serv~ Registral 

e I move is des ta cidade. Prerotayao nesta Serventia em 20 de abril de 2018 (art. 436, da 
J O referido e verdade, do que dou re. Eu, · Rafuel dos Santos Monteiro 

..x,.~~~~~~__, 4° Oficial Substituto, digitei. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018. 

A DE CESSAO Protocolo; 193004) - Certifico que, UMBERTO ALOE, 
correrciante, insc oo CPF/MF sob o n° 037.526.97, e sua rm.tlrer, CARMEM DIAS ALOE, 
residentes nesta cidade, prometeram ceder e transferir todos os seus direitos a compra do 
imovel objeto da matricula, a WALTER HANSEN, brasileiro, coirerciante, inscrito ro CPFIMF 
sob o rf 032.604.707, casado pelo regime da comunhao de bens com ROSA GRACIEMA 
MONIBIRO COBUCCI HANSEN, dewlairente registrada em 30 de setembro de 1992, sob on° 
R-2, da matri;ula 122.321, do 4° SeM;\o Registral de Irroveis desta cnade; tudo em 
confonnidade com a certidao eletronica datada de 25 de abnl de 2018, extraida pelo 4'! 
Servi o Regi~tral de Im6veis des ta cidade. Prenotayao nesta Serventia em 20 de abrilde 
2018 ( 43 , CNCGJ/RJ). 0 referido e verdade, do que dou re. Eu, Rafuel dos Santos 
Mon ~l-4,,,4.W~~~-~ 4° Oficial Substituto, digitei Rio de Janeiro, 14 de rmio de 

2018. --+~~'!,,,AJ.A.l,,j~----

~~~~~~~~~b::.:.:..!..] .:::.:93~0~0~4 - .Certifico que, por determinayi!o da Jui2l'!. de Direito da 23" 
Vara Civel da Comarc da CapitaVIU, atraves da Certidao para o Registro Geral de Irroveis, 
datado de 27 de tmry<> de 2018, assinado por Cezar Augusto Botelho - responsavel peb 
expediente - matr. 01/164 71, por ordem da Dr' Andre~ . de A.lrreida Quintela da Silva, 
acompanhado do Tenm de Penhora, datado de 27 de mar~o de 2018, foi o direito e a~ao a 
compra do im6vel objeto da matricula penhorado para ~rant~ da. divida no valor de 
R$518.416,27 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e dezes~JS :eais e vtnte e sete centavos -
neste valor inclufdo outro irroveD, na afaD de cobra11ya - processo n 0133_632-52.2002.8.19.~001 
(2002.001.133164-4), em que , sao partes: Autor - CONDOMINIO 00 EDIFICIO 
NAVEGA<;AO ALIAN<;A, inscrito no CNPJ!MF sob o n° _00.76~_.106'.0001 -~9; e Reu -
PAULO CEZAR LOPES, brasileiro, casado, portador da ~arterra de identidade n 1.442.873, 
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expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n° 068.533.587-91; ficando nomeado como 
depositario do bem, o executado. Prenota~ao nesta Serventia em 20 de abril de 2018 (art. 436, da 

N GJ . O?ferido e verdade, do que dou re. Eu, Rafael dos Santos Monteiro 
~l'\t:-'f-:~~qo~--• 4° Oficial Substinno, digitei. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018. 
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