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Lote 14 do PAL 43.627 com frente para a AVENIDA PREFEITO DTJLCIDIO CAR- 

DOSO, lado ímpar a 31.83m do meio da curva de concordncia com a Aven! 

da Professor Fausto Moreira. lado ímpar, na FREGUESIA DE JACAREPAGU 

medindo 15,00m de frente e fundos por 45,00m de ambos os lados, 	con- 

frontando a direita com o lote 15, a esquerda com o lote 13 e nos fun- 

dos com o lote 23 do PAL sob o numero 43.627, todos de propriedade 	de 

Valeriano Mouzo Lema e outros, ou sucessores, e a fração de 1122 do lo 

te 12.-INSCRIÇÃO NO FRE sob o número 1386097(MP): e..CL 	número 15.784. 

PROPRIETÁRIOS: VALERIANO MOUZO LEMA. comerciante, SRE 1458654, e sua / 

mulher JOSEFINA LEMOS VIETES DE M0UZO,ecnoma, SRE 2339228,espanhciis, 

casados pela comunhão de bens de acordo com as Leis da Espanha, 	CIC 

sob o n9 052227887-68; AMALIA BLANCO PEREIRA DE HOUZO, espanhola, viú- 

va, comerciante, SE/DPMAF W-064693-1 e CIC 002609457-85; CELESTINO MOU 

ZO ELANCO, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, identidade número 

06348236-8/IFP e CXC 881647727-04; ROCIO CELESTE MOUZO BLANCO, 	brasi- 

leira, divorciada, professora, lEI' 06348329-1 e CIC 002609487-80. e NA 

RINA DOLORES MOUZO BLANCO, brasileira, publicitiria, e seu marido 	AU- 

GUSTO FRANCISCO CERVIfO SANTIAGO, espanhol, economista, casados 	pela 

comunhão de bens de acordo com as Leis da Espanha.-Adquirido parte por 

compra feita a Terraplanagem Recreio Ltda, conforme escritura de 02 de 

novembro de 1988 do 242 Ofício, 	livro SB-97, 	fls. 01, registrada em 16 

de março de 1989 sob o ng OS na matrícula 34436 e parte no 	inventário 

de Celestino Daniel Mou-' 	Lema, conforme formal da 102 VOS de 14.02.90 
141.1% 
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Av.02 	TERMO DE OBRIGAÇÕES - Pelo requerimento de 07.03.95, prenotado em --- 

04.04.95 sob o n9 593115 às f is. 67 do livro 1-DE, instruído por cert 

dão da SMIJNA n9 62883 de 22.02.95, fica averbado o termo assinado enj 

tre LUIZ FEFERBATJM GUTPRAND e outros, e o MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO,D 

no qual os primeiros se obrigam a executar as obras de urbanização das 

vias projetadas pelo PAA 0843(Avenida Ádolpho de Vasconcelos e Aveni-

da Professor Faust o e pelo P 7 venida Prefe ulcídi 

Cardoso), num ech e 	,50m de e 	o om o proj 	 o s 

n243..627.- lo 	a 	o, 20 	s amo de 19 

Av.03 	CANCELAMENTO DE TERMO DE OBRIGAÇÕES: Pelo requerimento de 21.07.97,pr 

notado em 22 de julho de 1997 com o n2 668406 às fie 96v do 1,9 1-DO, 

de acordo com a averbação n9 04 nas matrículas 207104 à 207106, 	fica 

cancelado o termo de abri 	o e onstantes da Av.02, face aceitação / 

das obras de urbaniz ao, 	o de acordo 	2 ertidão 	4 5 de 16? 

de janeiro de 199 da S a arquiva a o daqu ação. 1 

de Janeiro, 31 de j d 7. -------------

O OFICIAL 

Av.04 	RETIFICAÇÃO: Pelo re 	manto de 16.09.97, 	en edo em 18.09.97, co 

o n9 675.911, Eis 7, 	i 	1-DE, E a 	tificada a 	esente nu 

cula, para to ar e 	o 	a fraç 	d 	22 	do 1 	 itãri 

e não como on 	• 	e Jank(o , 	e se te 

o Oficia : 

R. os 	- PROMESSA DE COMPRA E VENDA: Pela escritura de 17.02.95, do 182 Ofício,! 
livro 5882, fls.109, prenotada em 12.06.97, com o n2 664.039, fls.2381 

do livro 1-DN, e de 15.04.97, do 189 Ofício, livro 6070, fls.57, prena! 

tada em 12.06.97, com o n2 664.057, fIs.239, do livro 1-DN, 1) VALERI/ 

NO MOIJZO LEMA e sua mulher JOSEFINA LEMOS VIETES DE MOUZO; 2) AMALIA 

ELANCO PEREIRA DE MOUZO; 3) CELESTINO MOUZO BLANCO; €) ROCIO CELESTE 

MOIJZO BLANCO; 5) MARINA DOLORES MO1JZO BLANCO e seu marido AUGUSTO FRJ 

segue na ficha 02 	 - 
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CISCO CERVI&O SANTIAGO, antes qualificados, prometeram vender o imavel 

em caráter irrevogive1 e irretrativel, com imisso na posse a MARCIA - 

ROGIENFISZ, brasileira, arquiteta, casada com ALBERTO FLAVIO ROGIENF-

FISZ, pelo regime da co unho de bens,, antes da lei 6.515177, identida 

À ente nesta cída IF n Ã0462 	

e CPF no 70 

COMPRA E VENDA: Pela escritura de 15.04.97, do 189 Ofício, livro 6070, 

fls.57, prenotada em 12.06.97, com o n9 664057, fls.239, do livro IDN 

1) VALERIANO MOtIZO LEMA e sua mulher JOSEFINA LEMOS VIETES DE MOUZO; - 

2) AHALIA BLANCO PEREIRA DE MOUZO; 3) CELESTINO MOUZO BLANCO; 4) ROCIO 

CELESTE MOUZO BLANCO; 5) MARINA BOLORES MOIJZO BLANCO e seu marido AU-

GUSTO FRANCISCO CERVIiO S 	AGO, antes qualificados, venderam o imó- 

vel a MARCIA ROGIEN Z, 	a a ntes 	 ada, pelo preço de R$.- 

: 2  

0 Oficia 

7 	SERVIDAO DE PASSAGEM: Pela escritura de 11.12.97 do 182 Ofício, livro 

6131 às fls.189, prenotada em 23.12.97 com o n9 689.381 às fls.253v - 

do livro -DQ, os proprietrios instituíram uma servido de passagem 

com as seguintes características: no lote 01 em toda a sua testada i-

niciando-se na ponta do lote onde confronta com o lote 23, de proprie 

dade de todos os condGrninos, medindo de largura 5,00m, indo de encon-

tro à curva de concordância com a rua Domingas Bittencourt onde alar -

ga para 7,875m, até o confronto com o lote 02, com a área de 328,05m 2  

prosseguindo pela testada do lote 02 com a largura de 7,875m, indo em 

direção aos fundos do .loteamento, com a área de 118,12m 2 , continuando 
pela testada do lote 03 com a largura de 7,875m, com a irea de 118,12 

metros quadrados, seguindo pela testada do lote 04 em toda a sua ex- 

tenso com a largura de 7 875m com a área de 118,12m2 , continuando - 

	

segue no verso 	(O 
(O 
(O 
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com a mesma largura de 7,875m pela testada do lote 05 com a área deK 
118. 12m 2 , continuando com a mesma largura de 7,875m pela testada do - 

lote 06 com a área de 118,12m2 , continuando com a mesma largura de 

7,875m pela testada do lote 07 com a área de 118.12M 2  continuando com 

a mesma largura de 7,875m pela testada do lote 8 com a área de 118,12 

metros quadrados, continuando com a mesma largura de 7,875tn pela tes-

tada do lote 09 com a área de 118, 12xa2 , continuando com a mesma laru 

ra de 7,875m pela testada do lote 10, com a área de 118,12m 2 , te 

nando na lateral esquerda do lote Ii. Do outro lado com inicio de - - 

quem de dentro olha para a Avenida Adolpho de Vasconcelos, no lote 22 

em toda a sua testada iniciando-se na ponta do lote onde confronta - 

com o lote 23, de propriedade de todos os condminos, medindo de Lar-

gura 5,00m, indo de encontro à curva de concordância com a Avenida --

Prefeito Dulcidio Cardoso, onde alarga para 7,875m. até o confronto 

com o lote 21, com a área de 302,75m 2 ; prosseguindo com a largura de 

7,875m por toda a tostada do lota 21, com a área de 119,62m 2 , prosse- 

guindo por toda testada do lote 19 com a mesma largura de 7,875m, com-

a área de 119,62m2  prosseguindo por toda a testada do lote 18 com a 

rea de 119,62m 2 , prosseguindo por toda a testada do lote 17 com a Lar 

gura de 7,875m com a área de 119,62m 2 , prosseguindo por toda a testa-

da do lote 16 com a largura de 7,875m, com a área de 119,62m 2 , prosse 

guindo por toda a testada do lote 15, com a largura de 7,875m, co a 

área de 119,62m, prosseguindo por toda a testada do lote 14, com a --

largura de 7,875m com a área de 119,62m; prosseguindo até a conf1un-

cia da lateral direita do lote 12, onde termina com 7,875 metros, com 

119,62m 2 . Que, instituem também servidao de utllizaço na parte dos 

fundos de todos os lotes 01, 02, 03, 0, 05, 06, 07,, 08, 09, lO e 11, 

em toda a sua e,:tenso, tendo de largura 3,00m e as seguintes áreas*. 

Lote 01, 54,20m 2 ; Lote 02, 45,20m 2 ; Lote 03, 45,20m2 ; Lote 04, 65,20 

metros quadrados; Lote 05, 45,20m 2 ; Lote 06, 45,20m 2 ; Lote 07, 45,20 

metros quadrados; Lote 08, 45,20m 2 ; Lote 09, 45,20m2;  Lote 10, 45,20 

metros quadrados e finalmente Lote 11 65,90m2 . Que instituem tamb&in 

servidio de utilizaçia na parte dos fdados de todos os lotes 22, 21, 

segue na ilctio 
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continuaco da ficha 02.  

20, 19, 18, 17,16, 15, 14,13 e 12,em toda a sua extensão, tendo a lar 

gura de 3,00m e as seguintes áreas: Lote 22, 49,86m 2 ; Lote 21, 45,00 

metros quadrados; Lote 20, 45,00in2 ; Lote 19, 45,OOin2 ; Lote 18, 45,00 

metros quadrados; Lote 17, 45,00m 2 ; Lote 16, 45,00m 2 ; Lote 15, 45,00 

metros quadrados; Lote 14, 45,00m2 ; Lote 13, 45,00m2  e finalmente Lo-

te 12, 67,85rn 2 , sendo o Serviente o referido Lote 23 de proprie- 

dade de todos os conckmí os, jniciando-se stas duas se 	. a tes 

0 Oficial: 

 

a Av tada para a Aveníd Ad lp de Vasconc 	indo Aate 	 a Av 

COMPRA E VENDA - Pela escritura de 09.10.1998 do Í8Q OfTcio, LO 6269, 

fis. 178, prenotada em 11.11.1998 com o nO 719.998 às fls. 162 do li-

vro 1-DO e declarat6ria de 09.11.1998 do 18Q Ofício, livro 6279, fis. 

59, prenotada em 11.11.1998 com o nO 719.999 às fis. 162 do livro 

1-DO, MARCIA ROGIENFISZ e seu marido P.LBERTO FLAVIO ROGIENFISZ, brasi 

leiro, engenheiro, identidade do IF? nO 03.851.793 - 4 e CPF com o nO - 

711.363.717/53, ela antes qualificada, venderam o irn6vel a NELSON KRU 

MHÕLZ, brasileiro, solteiro maior, economista, identidade do CREA-RJ 

nO 11.238 e CPF nO 549 	4. 7/72, reside te nesta cidade, pelo valor 

de 	

! 

4 

HIPOJ'ECA: Pela escritura de 02.04.2001, do 6,$YOflcio, livro 5743, fis. 

045 ' prenotada em 06.04.2001, com o nO 825735, à s fls.SOv, do livro -- - 

1-EJ, fica registrada a HIPOTECA EM 19 GRAU do im6vel dada por NELSON-

KURMHOLZ, em favor de DOREX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES LTDA, com se 

de nesta cidade, CNPJ nO 00.120.682/0001-76, pelo valor de R$ -----------___ 
R$1.345.000,00 aos juros de 12 ao ano, com vencimento em 31.07.2001.- 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2001. ---------------------------------- 

(O 
continua no verso 	 (O 
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R - 10 	PENHO: P 1 oficio n °  784/07 de 29/05/07 da 21 •7 

Cível, prenotado em 28/04/08 com o n° 1169221 à fi. 170 d 

livro 1-GE, fica registrada a PNHORP EM 10  GRAU do imóej, 
para garantia da divida no valor de R$692.142,14, decidida 

rios autos da ação de execução de titulo judicial mo' - -ta 
por COMRSCN SHOPPING CENTERS:S/A' em face de- EQUIL. 

CO1'iFECCÔES 	LTDA 	 NELSON 	KRUIMOLZ 	(Processo n° 

2001.001.110360-8). Rio de Janeiro, 08 de maio de 2008.---- 

0 Oficial 
 

11 PENHORA: 	lo mandado de 	10/04107, 	da 	12' 	Vara 	de Fazend 

Pública, 	prenotado em 27/05108 	com o 	n° 	1180177 	à 	fl. 	26 

do 	livro 	1-G, 	fic.a 	registrada 	a 	EtWRA EM 20 	GRAU d 

imóvel, 	para 	garantia 	da 	dívida 	no 	valor 	de 	R$8.877,49 

decidida 	nos autos 	da ação de 	execução fiscal movida pel 

4tM'1CtP1O 	DO 	R1 	DE 	3E1k0 	(Processo 	nümer 

2005.120.0S210/-7). 	Para este registro não foram recolhido 

emolumentos, 	porém 	a 	averbação, 	de 	seu 	cancelamento 	s 

poderá 	ser 	efetuada com o recolhimento 	dos 	emojumentos d 

ambos 	os 	atos, 	calculados 	na 	data 	da 	apresentação 	d 

Mandado/Oficio 	da 	averbação 	de 	cancelamento, 	confiT 

decisão 	normativa 	da 	Corregedoria 	Geral 	da 	Justiça, 	r 

processo 	n° 	29.682/97k 	publicada 	no 	Diário 	Oficial 	c 

09/07/97 	Rio de Janeiro, 	31 de julho de 2008.------------- 

O Oficial  

— 12 	P4HORM4'Pelo termo de 18/08/2017 da 17* 

prenotdoém 22/08/2017 com o ri 0  1762415 à 

livro 1-JG, fica registrada a PENHORA EM 

imóvel, pa'a garantia da divida no valor de 

decidida nos autos da ação movida por 
Segue na ficha 4 

Vara Cível, 
fl.215v do 

3° GRAU do 
R$239.263,40, 

CONDOMtNIO 

1•'• 
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Continuação da ficha 3 

RESIDENCIAS VILLA VERDE em face de NELSON KRUMHOLZ 
(Processo n° 0095626-19.2015.8.19.0001). Valor atribuído 
para base de cálculo dos emolumentos: R$239263,40. Rio 
de Janeiro, 01 de setemb de 2017. ----------------------- 

O Oficial 	EcEP55430 QRW 

GMadeCaio 
10 OficJei Substituto 
CTPS: 61786/015-RJ 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que • presente cópia é reprodução 
autêntica da matricula a que se-  ore extraída nos termos do 
art. 19 § 1 da lei 6.015 d.-1197 
Rio de Janeiro, 01 çjsejb-a 

OfioW Dr AQILSON A (MENOES. Mjh1. 	RJ 

1 OfiaISubsi,tuIo GIJSTAVO ROMEIRO MENDES CTPS97445IV704U 

Sub$*4lo EUSEU DA SILVA CTPS 5496556RJ 

MATRICULA 

207097 

(O 
(O 
(O 

1.() 

AAA6506662 03117 




