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Registro de Imóveis - Cartório do 11 Ofício 
AV. PRESIDENTE VARGAS, 542- 10 ANDAR 

CENTRO - RIO DE JANEIRO - Ri 

MARIA ESTHER WANDERLEY SILVA 
Oficial 

MATIR(CULA N° 81.719 	 L° --- 	 FLS. 

IMOVEL: Loja "B", (em construção) do edifício situado na Rua Afonso Pena n9 71, 
na freguesia do Engenho Velho, com a fração de 3/250 do respectivo terreno, que 
mede: 22,50m de largura na frente, 21,86m de largura nos fundos por 34,68M de 
comprimento; confrontando pelo lado direito com a rua Dr. Satamini, pelo lado 
esquerdo com o prédio 75 da Rua Afonso Pena e aos fundos com o prédio 315-B da 
Rua Dr. Satamini.- Inscrição n9 1140457-1 - CL 6422-0.- Proprietrios:- 1) AR-
THUR GUIMAR7ES CARDOSO, do comércio e sua mulher ELZA MARTINS CARDOSU, do lar, 
brasileiros, inscritos no CPF 053.127.024-28, casados pelo regime da comunhão 
de bens, domíciljados nesta cidade, onde residem; 2) OSWALDO GUIMARÃES CARDOSO, 
engenheiro e sua mulher ALICE TEIXEIRA CARDOSO, dc lar, brasileiros, casados pe 
lo regime da comunhão de bens, inscritos no CPF 027.028.137-47, domiciliados e 
residentes nesta cidade; e, 3) ARLETTE CARDOSO FAUSTINO, brasileira, do lar, e 
seu marido EDUARDO ALBERTO FAUSTINO, portugues, do comércio, casados pelo regi-
me da comunhão de bens, inscritos no CPF 234.445.637-04, residentes e domicilia 
dos nesta cidade; na proporção de 3/20 para cada um dos 2 primeiros e de 14120 
para o 39.- TTituló de Propriedade: Livro 3-BS, nQ 45.397, fls.291. Convenção:L9 
Aux. "B", n937Tf1s.94, ambos deste Registro --------------------------------- 

AV.1 - CONSTRUÇAO (Protocolo n9 213.634, de 21-12-88): De acordo com requerimen 
to de 15-12-88 e xerox de guia do Imposto Predial de 1988, hoje microfilmados, 
fica averbada a construção da Loja "13", a qual tomou o n9 71 pela Rua Afonso Pe 
na, sem comprovação do "habite-se".- Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1989.---- 

O Oficial: 	4tè  

R.2 - COMPRA E VENDA (Protocolo n9 215.184, de 16-01-89): De acordo com escritu 
rã de 27-12-88, lavrada em notas do 169 OfTcio, desta cidade, livro SL-22, fls. 
18, Ato 09, ARTHUR GUIMARAES CARDOSO e sua mulher ELZA MARTINS CARDOSO; OSWALDO 
GUIMARES CARDOSO e sua mulher ALICE TEIXEIRA CARDOSO; e ARLETTE CARDOSO FAUSTI 
NO e seu marido EDUARDO ALBERTO FAUSTINO; todos qualificados na matrTcula, ven-
deram a fração de 3/250 do terreno, correspondente a loja supramencionada, pelo 
preço de Cz$0,10 (atuais) a, HORACIO RIBEIRO DA SILVA, aposentado, e sua mulher 
MARIA DA CONCEIÇÃO, do lar, portugueses, casados pelo regime da comunhão de bens, 
inscritos no CPF 065.701.517-20, residentes e domiciliados em Araruama/RJ.-O irn 
posto de transmissão foi pago em 27-12-88 pela guia n9 464/353551-9.-Rio de Ja-
neiro, 24 de janeiro de 1989.-------------------------------------------------- 

O Oficial: 	-J-Áà. 	kz1 1z,tvi2 

R.3 - DOAÇÃO: Pelo mesmo tTtulo que deu origem ao R.2, os adquirentes, HORCIO 
RIBEIRO DA SILVA e sua mulher MARIA DA CONCEIÇÃO, ali qualificados,doarani o imo 
vel a LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, desquitado, do comercio, resi-
dente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n9 349.595.807-04. Para efei-
tos fiscais foi dado o valor de Cz$1.000,00 apresente. O imposto de transmis-
são foi pago em 27-12-88 pela guia nQ 464/353553-5.- Rio de Janeiro, 24 de ja-
neiro de 1989. 

0 Oficial: 4' 	,4l) 4111A,dt:&_. 

AV-4/ESTADO CIVIL/DIVÓRCIO (protocolo 293888 de 11.1.96) De acordo 
com requerimento de 11.1.96, instruido pela certidão da 5a. 	Cir-- 



Circunscrição do Registro Civil da Comarca desta Capital (fls.228 
L9 248-B, termo 7435), hoje microfilmados, por sentença proferida 
aos 5.8.91, pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Familia da Ilha - 
do Governador, foi decretada a conversão em divórcio do desquite-
(separação consensual) do proprietário LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SIL 
VA, que passou ao estado civil de DIVORCIADO. Rio de Janeiro, 19 
de janeiro de 1996. --------------------------------- - --------- --- 
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O Oficial.- 

AV-5/ESTADO CIVIL/CASAMENTO: (protocolo 293888 de 11.1.1996) De a 
cordo com requerimento de 11.1.1996, instruido pela certidão da 
8a. Circunscrição do Registro Civil desta Cidade (L9241, fls. 199 
termo 16629), hoje microfilmados, LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, - 
contraiu núpcias com LILIAN DA CUNHA MARTINS DOS SANTOS, no dia - 
21.9.1991, pelo regime da comunhão parcial de bens, passando a nu 
bente a usar o nome de LILIAN DA CUNHA MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO 
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1996.- ---------------- ---- ------ ds 

O Oficial.- 

R-6/(XX'IPRA E VENDA: (Protocolo n9 295.432 de 06/03/96) - De acordo can a Escri 
tura de 09702/96 do 69 Oficio de Niterói-RJ, Livro 664, fls. 197, LUIZ CARLOS-
P.IBEIRD DA SILVA, canerciãrio, no ato assistido de sua mulher LILIAN DA CUNF-
MPRTINS IX)S SNiOS RIBEIRO, do lar, brasileiros, casados pelo regime da canu-.-
nhão parcial de bens, após a Lei 6515/77, residentes e dcrniciliados neata cida 
de, cPFn9s 349.595.807-04 e 952.910.597-53, vendeu o imóvel pelo preço de - 
R546.667,00, a DE PLA MATERIAL FO'IRAFICO LTDA, can sede neste Estado, Q3C n9 
28.511.202/0001-17. O Imposto de Transmissão foi pago un 12/02/96 pela guia n9 
321.728. Rio de Janeiro, 24 de maio de 1996. -___-- 

O Oficial 

R. 07/LOCAÇAO (Protocolo 475084 de 23.07.2008) De acordo com o Contrato 
de Locação 09.06.2008, e Termo Aditivo datado de 04.08.2008, hoje 
microfilmados, a proprietária De Plá Material Fotográfico Ltda, 
qualificada no R.06, deu o imóvel objeto desta matrícula, em locação, 
a TIJUCA LS FOTOGRAFIA LTDA, sociedade comercial CNPJ n° 
09.619.857/0001-69, com sede nesta Cidade, pelo prazo de 04 (quatro) 
anos, a iniciar-se no dia 16 de junho de 2008 e findar-se em 15 de 
junho de 2012 mediante o aluguei mensal de R$1.500,00, corrigidos 
anualmente pelo IGPM/FGV, na forma mencionada neste Contrato. Demais 
cláusulas e condições as constantes do contrato. Rio de Janeiro, 14 
de agosto de 2008. -------------------------------------------------ds 

O Oficial 

R.8/PENHORA: (Protocolo ri 0  481360 de 24.11.2008): De acordo com a 
Certidão expedida em 14.11.2008 pelo Cartório da 41  Vara Cível desta 
Cidade, nos termos do art. 659, § 40 do C2C, foi lavrado o Termode 
Penhora, assinado pelo MM. Juiz Dr. Wilson do Nascimento Reis, em 
01.09.2008, nos autos da ação Renovatória, n° 2005.001.020458-0, hoje 
microfilmado. O imóvel desta matricula foi penhorado para garantia da 
dívida no valor de R$20.765,22, constando como executado, DE PLA 
MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA, inscrita no CNPJ n° 28.511.202/0001-17, e 
como exeqüente, Espólio de Francisco Cresco Junqueira Franco, CPF n° 
006.283.607-20, figurando como depositário o ocupante do imóvel. O 
imóvel ficará a disposição do Juízo acima mencionado para garantia da 
execução da dívida acima mencionada.- Rio de Janeiro, 02 de dezembro 
de2008. -----------------------------------------------------------AP 

O Oficial: -' 

Continua às fls.02 



RUA AFONSO PANA N °  71 - LOJA B 

MATRÍCULAN.° 8171 
	

FLS, 2 

L9-81719/PZNRORA: (Protocolo n °  493727 de 20/08/2009): Por determinação da NMâ. 
Juíza de Direito da 7a  Vara Cível, desta Cidade, Dra. Marcia Santos Capanema de 
;ouza, contida na Certidão da mesma Vara acima mencionada datada de 14.08.2009, 
Termo de Penhora de 14.08.2009, hoje microfilmados, fica o imóvel desta 

natricula PENHORADO face Ação de Cumprimento Provisório de Sentença - Locação de 
[móvel - Inadiniplemento, referente processo n °  2005.001.160462-OA, movida por: 
1) FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR, brasileiro, professor, casado, 
inscrito rio CE'F/MF sob o n °  469.000.477-34, residente e domiciliado nesta 
idade; 2) MÁRIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO, brasileIro, empresário, casado, inscrito 
o CPE'/MF sob o n °  045.762.378-02, residente e domiciliado em São Paulo; 
) MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO, brasileira, empresária, viúva, inscrita no 
PF/MF sob o n° 055.589.837-79, residente e domíciliada nesta Cidade; 4) AUGUSTO 

'ÉSAR MOREIRA FRANCO, brasileiro, empresário, solteiro, maior, inscrito no 
PF/MF sob o n °  069.503.598-37, residente e domiciliado nesta Cidade; 5) JOÂO 
?AULO MOREIRA FRANCO, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF sob o 
10 754.737.807-25, residente e domiciliado em São Paulo; 6) RICARDO MOREIRA 
FRANCO, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF/MF sob o n °  709.704.757-
72, residente e domiciliado nesta Cidade; 7) ROGÉRIO MOREIRA FRANCO, brasileiro, 
Impresário, casado, inscrito no CPF/MF sob o n °  709.704.677- , residente e 
iomiciliado nesta Cidade, e, 8> ANA LÚCIA MOREIRA FRANCO BALLVÉ, brasileira, 
sicóloga, casada, inscrita no CE'F/MF sob o n o  790.664.457-34, residente e 
iomiciliada em São Paulo, contra: 1) DE PLÁ MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA, o/ sede 
m Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o n °  28.511.20210001-17; 2) DOLORES REIGOSA 
PLÁ, espanhola, comerciante, viúva, inscrita no CPF/MF sob o n °  776.380.187-
3, residente e doiniciliada em Niterói/RJ; 3) PEDRO REIGOSA PLÁ, brasileiro, 
omerciante, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n° 748.498.407-87, residente e 
iomiciliado em Niterói/RJ; 4) FELIPE REIGOSA PIÁ, brasileiro, comerciante, 
solteiro, maior, inscrito no CPF/MF sob o ri °  081.252.867-05, residente e 
iomiciliado em Niterói/RJ, e, 5) DANIEL REIGOSA PLA HOMEPES, brasileiro, 
:omerciante, solteiro, maior, inscrito no CPF/MF sob o n °  491.146.897-15, 
residente e domiciliado nesta Cidade, em garantia de uma divida de R$349.430,21; 
igurando conto Depositário os devedores.— ------- 
kio de Janeiro, 09 de setembro de 2009. O Oficial:  

AV.10-81719/CANcELAMENTO DE PENHORA: (Protocolo n °  496864 de 2211012009). Por 
determinação da MMa.  Juíza de Direito Ora. Joana Cardia Jardim Cortes, contida 
no Oficio n° 1233/2009/OF, expedido pela 7  Vara Cível da Comarca da Capital/RJ 
em 05/10/2009, hoje microfilmado, fica cancelada a penhora do ato R.9, referente 
ao processo no 2005.001.160462-0. -----------------. 
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2009. O Oficial: ___________________________ 

AV.1l-81719/CANCELAMENTO DA PENHORA (R.8): (Protocolo n° 527376 de 07/07/2011) 
Por determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Wilson do Nascimento Reis, contida 
no Ofício n° 723/2010/OF, expedido pela 41  Vara Cível/Ri em 20/05/2010, hoje 
microfilmado, fica cancelada a penhora do ato R.8, a fim de instruir os autos da 
Ação Ordinária - Renovatória, referente ao processo n° 0019768-31.2005.8.19.0001 
(2005.001.020458-0), na qual figura como executado DE PLA MATERIAL FOTOGRÁFICO 
LTDA e exequente, o ESPÓLIO DE FRANCISCO CRESCO JUNQUEIRA FRANCO, em epígrafe no 
referido ofício. --------------------------------. 
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. O Oficial:______________________________ 

AV.12-81719/CANCELAMENTO DA LOCAÇÃO (R.7): (Protocolo n °  528612 de 01/08/2011) 
De acordo com o requerimento de 04/07/2011, hoje microfilmado, fica cancelada a 
Locação firmada em 09/06/2008, objeto do ato R.7, em virtude de arrematação, a 
seguir registrada; tendo as partes recebido o imóvel livre de coisas e pessoas.- 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. O Oficial:  

R.13-81719/ARREMATAÇÀO: (Protocolo n °  527372 de M/07/2011) De acordo com a 
Carta de Arrematação extraída dos autos da Ação de Procedimento Ordinário - 
Renovatória (Processo n °  0019768-31.2005.8.19.0001(2005.001.020458-0)) movida 
pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO CRESCO JUNQUEIRA FRANCO, CPF n° 006.283.607-20 em face 
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de DE PLÁ MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA., com sede em Niterói/RJ, CNPJ n° 
28.511.202/0001-17, dada e passada pela 41 Vara Cível desta cidade em 
15/06/2011, contendo Auto de Arrematação datado de 20/08/2009, o imóvel desta 
matrícula foi arrematado por 1)CONSENSO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ n° 
06.160.454/0001-06, com sede nesta cidade, 2)BONANÇA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, 
CNPJ n° 06.245.651/0001-28, com sede nesta cidade, 3)LOC - X LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
LTDA, CNPJ n° 10.466.200/0001-98, com sede nesta cidade, e 4)I(ARINA DA SILVA 
RIBEIRO, brasileira, solteira, estudante, CPF/MF no 058.237.447-22, residente e 
domiciliada nesta cidade, pelo preço de R$151,.000,00, na proporção de 25% para 
cada um. O Imposto de Transmissão foi pago pela guia n° 1420545 em 28/10/2009.-- 

. 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. O Oficial:_______________________________ 

Provimento CGJ n° 89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões 
eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro. ------

Nada mais consta sobre o imóvel acima descrito.- Dou fé.- Rio de Janeiro, 15 
de outubro de 2018.- O Oficial. --------------------------------------------- 

Certifico e dou fé, que a presente cópia é reprodução autêntica e fiel da Ficha-Matrícula a que 
se refere, extraída nos termos do Art. 19 § 1 °  da Lei 6015 de 31/12/1973, dela constando todos 
os eventuais ônus reais, convencionais, citação de ações reais ou reipersecutórias que recaem 

sobre o imóvel. O referido é verdade. 
Possui 04 página(s), dela fazendo parte integrante, não podendo ser usada separadamente. 

	

Poder Judiciário - TJERJ 	 Para a validação deste 	documento através do QR Code,  
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Selo de Fiscalização Eletrônico 	
deverá ser utilizado 	somente o aplicativo vali dador 

ECRR 69268 OXO 	e-CartórioRJ, disponível na Apple Store ou Google Play. 
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http://www3.tjrj.jus.brísitepublico  
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Emolumentos: 	73,39 

	

20% FETJ: 	14,67 

	

5% Fundperj: 	 3,66 

	

5% Funperj: 	 3,66 

	

4% Funarpen: 	 2,93 

	

2% PMCMV: 	 1,46 

	

Total: 	99,77 
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