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1 	 5 OFICIO DO REGISTRO DE IMÕVES 

FICHA REAL 
MMRICULA N: 62924 	 L" 2- U/)4 	 FLS, 5511

Itaff,1j._ Apt9 601 do ecir1co a Pça !ugenio Jardim 34 1  eco direito  
a 1 vaga para guarda de um autovel Indistintamente localizado e 
em a fraçao de l/O do terreno que sede 30,80m de frente, 26,35m 
do fundos onde confronta com terreno de Abel de Rezende e Costa, - 

30,0 de extensão por azbos os lados, confrontando por um lado - 

com terreno de Antonio Caetano da Silva, e do outro com o n926.- - 

j Inscriçno 56QO3 e C.L7lfl._PROPRiTRIA - MIA CARMEN LEAO DU- . 
AUX, brasileira solteira, maior do lar, residente nesta cidades 

Registro:- L 3-h fls.268 nQ77894. - Riø de janeiro, 9-- 84. - - - 

j__6292:_etificaçao:-NOs termos de Oficio de Tabeliao do 17 
Oficio de Notas, prenotada em 3-7-94, no L lO fls.1Li2 nl5787 - 

$ hoje arquivado, fica r,tificado,a matricula para- tornar certo a  que  
* o nome correto da proprietaria e ÂB]À CAR1N I2/0 DUtD( e nao co 

mo constou.-Rio de janeiro, 9-7-84. - - - - - - - - - - - - - - -  

R_Z_g?_:_partilha:_Nos termos de petiçoes, e formal de partilha, 
prenotado, 25- 6-3)4 no LQ,l-O fls.131 nl573513, extraiço dos au--

$ tos de inventaro, os bens deixados por MARIA CAWEN LAO DUBEUX,-
• processado pelo Juizo de Direito da 34 V.O.S. assinado pelo M.$.-- 

Juiz Dr. Geraldo Mngela Martins da Rocha gim 3- 11 - 83 do qual consta 

4 a sentença de 14-1-83 do me smo Juiz, o imovel desta matricula, av jâ  

I 
lindo em35.00o.OD A O,OO foi partilhado a MRIA C1RIST1NA LJOS IEJ 
L}tJBEtJX PS ARRETO, CPF.00036773/3-8, casada pela separaço d 
bens com SLVIO C4PØS PAS 8ABRT0 e !1UA COLINA LEYC5 IZAO 1113F,JX 
DE AMORI}, C?F.00Lh3439 6 7-53, casada pela comunao de bens com M-
110 C1A 	JM0RI, todos brasileiros, residentes nesta !da 
de; na proporçao de l/ para cada ta.-0 imposto de transmissao -- 

foi pago pela guia n92507464 ev 27983. - RiQ, 9-7-94.  

7 	t-V2921+ - CUM'RA E V31iDA: -  Por escritura 	137- 34 L-2632 
89 do 7Q Q'ício de ots preiotoa e 25-9-8 4  L-l-C-161978-2 143, 

os proprietarios qualfIcndos no R-1 5ei30  a la assistida d 	seu 
ari. 	to :o C? 	C0C.3s9.2I+4/3s, vIear o tnGvel a AFIi 

TR3~ 	 :5 3UBL. 	j1e1rn viuva do lar, residente nesta c: 
_ dac, 	 625.B2 	?2, I90 IRQU& rUP 	e 3RUABDO MARQU 

	

'J 	BUL3, b 	1niros, rres impueras, estudantes, repesentatos - 

pela le (11 outorgado ) pelo preço de 	C0.000.COO;, sendo na pro - 
a poro de 10/16 para a la o 3/16 a cada 1 dos nenoros.- O Iostc 

d 	ransnssêo i'oi pago rola gua 2A 6756 er 13 - 7- 8+. - Rio,6- l2- 	aufu 

AV 462924*M1ORT0ADEN0s termos de petição de 22.4.99, xerox de 
certidoes de nascimento da 5a.Circunscrição-RJ, hoje arquivadas- 
prenotada no t91M1-364273-50 em 22.499. BRUNO MARQUES BURLE 	- 

hoje maior,-R i  44 Taneiro, 0$ de maio de 1999 ------------------ 
JOSE C011,)5 PADER4 

lo OFICIAL 

AV5/62924W10DApj-NOS termos dos mesmos documentos que servi 
ram de titulo para a M4 BERNARDO MARQUES BURLE, e hoo maior.-

-Rio oir 0$ d naio lo ----------------- 
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hV.6/62924-CAAMTb: Nos termos de petição de 21.06.99, xerox de-
certidão de casamento do Registro Civil - 12 Subdistrito de Barba-
cena-MO, hoje arquivadas, (prenotacão no LQ IAH-366886/227 de 
4.06.99), BRUNO MARQUES BURLE casou-se com VALERIA CRISTINA SCARI 

em 28.09.96 pelo regime da comunhão parcial de bens e que passou a 
assinar-se V ER £RISTINA SCARI BURLE. Rio de Janeiro, JO 06 99 

j()SÉ CARLOS PADERM 
O Oficial 	ii / / 	 20  SLbttutO 

R.7/62924-COMPRA E VENDA: Nos termos da escritura de 16,06.99 do - 

112 Oficio de Notas, LQ 2904. fls. 062, (prenotação no LQ IAH-,. 
367582/274 de 12.07.99), os proprietários, já qualificados, vende-
ram o imóvel a MARIA ELISABETH MARTINS CONTINO, brasileira, médica 
casada pelo regime da comunhão parcial de bens com MIGUEL MATTOSO-
CONTINO, residentes nesta cidade, CPF's nQs 550.293.377-68 e 
239,041.607-10, pelo preço de 	200.000,00. O ITBI foi pago pela - 
guia n Ç 580502,,-m 	.06,99 no valor de R$4.998,60. Rio de Janeiro, 
1.07.99. 

O Oficial: 	'1/ ( 	 rsubstruto 

P.8/62924 - CO?1DRA Lk VENDA: -  Nos termos de escritura de 05.07.02,- 
do 182 Ofíciq e Nd'tás, livro 6613, fls. 068, prenotado no livro - 

1 -AS- 410626 006 em 10.07,02, os proprietários )á qualificados 
venderam o imvel a GLAUSSIA PAES BARRETO, brasileira, casada pelo 
regime da comunhão parcial de bens com JULIO GOMES BARRETO, brasi-
lero, empresário, CPF. - 369.931.967-72, residentes nesta cidade,-
pelo preço de R$330.008,00. O 1T81 foi pago pela guia nQ 809796 em 
03.07.02, r.oflaIo de R$6.600,00.- Rio de Janeiro, 19.03.02. 

t 

O OFICIAL.
, 

AV.9/62924BEM RESERVADO:- Nos termos do mesmo documento que ser 
viu para o L8, o imóvel desta matricula fica gravado como bem re-
servado exclusvamente em nome da adquirente em virtude de ter si-
do adquirido por recursos provinientes de economia propria de seu-
trabalho e portanto, incomunicável, não fAídnelo parte da comunhão-
de bens de se1camento.-  Rio de Janeir 19.07.02.-------------- 

O OFICIAL, 	/ 

n.1UJi &iL1.. Nos termos de intrunierto particular 

de l2,l,Z0O4 e demas oçumentc)r eigi.do por Lei, prenotados 
no L1aA44..?411O4 em iõ,11.2004, a proprie taria GLAUSSIA PARS 

BARRETO, si.stda por seu rwdo J'ULIO GOMES BARRETO, 
C2Z9,554,47ZO, 	a qualificada, 	,endeu o .unóe1 testa 
matricuia 	a 	HENRIQUE 	PECHMAN, 	brasileiro, 	d ivorciado, 
engenheiro, C?330.22,77715, re ente nesta cidade, pelo 
preço de R400.0/O,OC. O ITBIfoi papo em 1511.2004 pela guia 
n0987919 no calor de R11.349,05 tendo CflO base de càl.cuLo 

W55157.4521,~0. p Rio de Janeiro, 30 

0 OFICIAL ~=......... te- 
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R114-p0TEç: Pelo ntemo tituLo do R.10, o pprietário 
HENRIJE PECRMAN, lá qualifiado deu o iveL desta rnatLcuLa 
em 1 1  hipoteca ao UNIANCO - UNIÃO t2 BANCOS 3RÂSLL2tROS S.A, 
com sede em São Palo-SP CNPJ:3L7J,394/QÜOl-4C, em garantia 
a dída no aior de R0100,00000, a ser paga no p:ao de 43 

meses, em prestações eraa e consecutivas, vencdo8e a 
primeira em 12.12.2004 com o valor de R3.3737 aos juro de 
12800 ao ano regendo-ae o contrato pelas demais ciáusulas e 
cordiçõe cortrt.s do titulo. Rto de Janeiro, 30 de Novertbro 
de 2004 +-I---------- -- '--DV fJAJJ 	 jOSF CARLoS PADERN 
O OE' 1 C LAL 	J 

AV 4gLÂMERT0 DE HIPOTECA: Noi termos de dccument 
particular is 	? 	 ': pvitd. 	no L' 1Bt-4t?022/216 	em 
o9/c1/:((. fira 	*Ci3d era objeto 	da 	R. ii, 	em 
virtude 	do astorirMa credor. Rio de janeira, 	17 de 
)3ner 
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\ REG1STaO in tMOVEl - 3' 
R 
JOSÉ ANTÔNIO TEIXE1RA MACONDES ,t 
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