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01 	" 	SC j.. Registro de ihióveis - (Cartóri 

-16 de Jetembro.de 
IMÓVEL RUA FERREIA VLANNA h9 44,apartamento 806 com afraço de-21100 do '. , .l 

terreno.- LEGUÉSIA DA GLÓRIA.- INSCIÇÃ0 NO FREn9 683.924-5 CL n9' 

7.174-6.- CARACTERISTICOS ECON'R0NTAÇÕES - O terreno mede: 	19,80m ' 

de frente e fundos por 38,72xnde ambos os lados/ ' confrontando à di- 

reita com •ô n9 46, à esquerda com o n9 40, ambos ~ da rua Ferreira Via 

na e nos findos com o 	erreno)do PalciLõ 'do Catete.- PROPRIETÁRIO: - 

ç 
.PAULO GARGIONE, br 	iro, viuvo, médico, IFP n9 515.052,- C.P.F. n9 

o  f 1s~ . 117 -nQ'-.1 2. 	 de ,~ an 	16 dJei 	Ã' 0 	e 	98' ~1 
Téc.jud.j 	me 

R-01 DOAÇÃ (COM TRANSFERÊNCIA DA NUA PROPRIEDADE) - Pela escritura de 28 
de julho de 1986, L9 4036 fls'.1092  ato 030 do 109  Ofício' de Notas, 

PAULO GARGIONE, antes qualificado-doou-a NOELI MAGALHÃES DE 	SQUI. 

tIFP;r. TA 	brasileira, do lar, 	040711793-6, CPF 	702.634.267-34,ca 

sada pelo regime da separaçoQe bens com DamiJ Magalhães Mesquita, 

- 	 residente nesta cidade, transtferindc 	a nua propriedade doi  'move l,dan é. 
do para efeitos fiscais o vã :-r  d 	Cz$46.570,08.- O imposto - de tranà 

CD 

1 0 Oficial 	 9~ 	Jr 

R-02 
Ir 

RESERVA DE USUFRUTO - 	 Pelo titulo mencionado no R-.01, o doador PAU- 

Rio de Jar~eíro, 16 d 	sêm 	09 de,1986. 

nt  LO GARGIONE, rÃeservou,p 	 usufr ~ito v* a leio d 	 doado 

Av.03 GRAVAMES Ç'Pelo título mencicnado no R-01,fica averbado . que o ima- 

vel, foi doado, gravado com a '  cláusulas vitalícias de IMPENHORABI- 

i-. 
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LIDADE e de INCOMUNICABILIDADE, extensivas a frutos e rendimentos e 

que se estenderão à plena propriedade do iim5vel, quando extindo o u-

sufruto objeto do R-02, sendo que a cliusulade INALIENB1EDADEse 

extinguira, ap6s extintc, o uufrutd, quando a donatária completar 32 

anos, ficando vedada, entretanto a venda de'uma scS vez do im5vel des 

tamatrfcüla juntamente com ds outros im6veis doados na escritura, 

podendo a donatíria alienar um imóvel de 3 em 3 anos; na-eventuali-

dade da donatiria fa c r nes do doador, sem 	 escend tes, 

ane a nua propriedade ol 	 atr 

16 de setembro 

O Oficial 	

odo 	. 	io 	iro, 

Tec . j ud . juram  

Av.04 	RETIFICA I0. Com  base 	tigo 213 da 	i 6015 e de acordo com o - 

titulo que serviu 	regro 	i 	retiFicado ara tor- 

nar certo, qu 

	

donat6 	OELJ 

como COnSt 	 eun 

o OFICI  

Av.05 CASAMENTO: Pelo requerimento de 19.06.2000, ppnotado em 19.06.2000 - 

com o nO 786.561, fis 167v, do LO 1-EE, instruído coma certidão de - 

casamento de 26.05.200Qa Circunscrição, LO B-236, fis 84, nGmero 

	

Tl-1 G 	ÃES SCARPELLJ/4NE pelo regime 

da separação d ber 	 58, § unic 

27291, PAULO 	 nas com RUTH GUIMARÂES SCARPELLI - 

que assou 	j u 	

Rio 
de Janeiro, 8 	j 	de O 

o OFICIAL_  

Av.06 CANCELAMENTO DE USUFRUTO: Pelo requerimento d/9.O4.2000, prenotado-

em 19.04.2000, com o nO 779.091, às F1s 198, do LO 1-ED, instruído --

com a Certidão de Óbito de 19.04.2000 da 3 9  Circunscrição, LO C-230,-

f is 78, nO 56093, fica cancelado o R.02, face óbito do usufrutuário - 

PAULO GARGIONE ocorrido em 10.04.2000.- Rio de Janeiro, 28 de junho - 

- segue na Ficha 02 - 



CAUÇÃO: Pelo requerimento de 01/06,í,110, 	prenotado em 07/06/10' 

com o 	n° 1300495 	a 	fl. 94v do 	livro 	1-GV, 	instruido pelo 

contrato de locação de 	05/10 e termo aditivo de 30/06/10, 

prenotado em 11/08/1 o 	n° 	1313530 	à 	fl. 	263v do livro rj 

1GX s 	fica 	averba a OdopelPa t1ada 

E 
o oficial 
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90 OFÍCIO J) REGISTRO DE LMÓ%IIS 
PITAL BÓÃSTADO DO RIO DE JANEIRO 
c 

de 2000.---- 	- ' 	- ------------------- wfls_ - - 

0 OF1CIAL/ 

- o t'eia cercwo ue 	i/u/ii 	oa 	1.L 	vara 	iveJ, 

prenotada em 27/09/17 .com  o 	n° 1767773 	à 	fl. 	108v 	do 

livro 1-JH, 	fica 	ieg±strada 	á PENHORA 	EM 	1 0 	GRAU 	do 
imóvel, para garantia da dívida no valor, de 	R$169.442,17, 

decidida nos autos da ação movida por CONDOMÍNIO CIVIL 	DO 

SHOPPING CENTER IGUATEMI RIO em ce 	de 	NOELI 	MAGALHAES 

MESQUITA (Processo 	n° 	02 	50- .2013.8.19.0001). 	Valor 

atribuído 	para 	base 	de 	á lo 	dos 	emolumentos: 

R$169.442,17. 	Ri 	de 	ro, 	1 outubro de 2017. ----- 

O Oficial  ECFQ54753 WGJ 

'iiseaSUva 
8 	Oficial Substituto 

5 96/0056RJ 

SEGUE NO VERSO 
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C.ertidao 	 RW73,39 Lei 6370/2012(F11) R$ 01,46 
Total Euiokwtentos 	R$loK74,85 Lei 3217/1999 (EU) R$ **14,67 
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CERTIFICO QUE, esta cópia é reprodução autêntica da Ficha da 
Matrícula-n° 146369, extraída-nos-termos dó- artigo 19 § 1 °  da Lei 
6015/73, dela constando todos os eventuais ônus, registros de 
citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, ou 
indisponibilidades, reconhecidos por lei, que recaiam sobre o 
imóvel dela objeto. Dou fé. 

Eu 	 conferi 4estaerti. o de Ônus reais. Rio de 
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