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SERViÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Conde de Araruama, 512 ~ Centro, Macaé/RJ.
Tel.: (022) 2762-9204 /2762-2162
Emai!: 30ficart@veloxmaíl.com.br

Ofício nO: -4& 12019;
Resposta ao Ofício: OF/PFN/RJ/Exec. Fiscal/N°: 0143/2019;

Macaé/RJ, 15 de Março de 2019
EXMO (A). SR (A). PROCURADOR (A) DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL NO RIO DE JANEIRO, SR (A). PATRíCIA POYARES FRANÇA
Acusamos o recebimento do ofício em epígrafe em 09/03/2019, e segue anexa
a certidão de Ônus Reais da matrícula 945 - Uma área de terras desmembrada do imóvel
denominado "Campo do Sabão".
Aproveitando a opo
elevada estima e consideraçã .

c....,.;:nu-,.

a Vossa Excelência votos da mais

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO RIO DE JANEIRO
Divisão de assuntos fiscais
Av. Preso Antonio Carlos, 375/611
CEP.: 20020-010 - Rio de Janeiro/RJ

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVE}S:..
Rua Conde de Araruama, 512 - Centro, Macaé/R3.
Te/.: (022) 2762-9204/2762-2162
Ema;l: 30ficart@veloxmail.com.br

MATRICULA N° 945 (transportedo.lívto"2,E:fls,1 O),
DATA: 18/12/1979.
p<iJ'lÍ~)V~tl1q1âo~e~'iqlâ~ciritcKe' caracterizado foi matriculado ,.neste
nÇ!7Ç!rnhr'o
'10, sob.o nO 945, e que terldo sido

~t\igo 173
Como facult
Qorrespon
.... àquela
m<lOntÁm o mesmo nú
mpvel:
imt~\"",I,ti,.. l"ít~mifng'lIt'I "Campo;do,$f,lbêo·, ,. . ...... em
.....,:_<0.,_' ..•J....
do perimetro urbailo,)rq~dindo
Maria Menina e com Cart~ Jose
Pereira Magaldi e pelo~fundos
cadastrado no. Incra $ob o n°
fraçao mínima de parcelameQto 13,0
. Registro anterior. Livro 3A, ~f. 113,
assino. Domingos da Costa Peixpto.-.-.
~vl"ffl.At'!i)es

·'1~2·1~,94

·····Barcefos .M
portadores dos títulos eleitoraiS
. 6.432
2417158 e 20/6/58; inscritos n~
sob q no 950.967.167-04; Elma da Conceiçêo
Wannisang Paula e seu mé1ridoJorge de SO\lza Paula, ela do lar, portadora do titulo eleitoral
nO 19.053 expedido pela 1090 zona eleitorallM.61caé-RJ em 8.8.66, ele carpinteiro, portador da
carteira profissional n° 58.976,série 011, expedida em 25.2.80, inscritos no CPF-MF sob o nO
431.947.007-63, casados pelo regime da .comunhão de bens, todos resi .
Quissaman, 4° Distrito deste Municípío~ Selma Maria Wsnissang, do lar, soltei
portadora do titulo eleitoral n° 14.425 expedic!opela 10go zona eleitoralJMacaé-RJ em .6. ,
inscrita no CPF-MF sob 01'1° 950.9(J7.107·00;Maria Lúcia Wanissang Pacheco e seu man o
~~~~~g.1~~'2Q, casados pelo regime da Comunhao de bens, ela esteticista,' e
.
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industriário, portadores dasídentid~des de nose2.73~.842-7 e 2.125.266 expedidas pelo IFP
RJ em 25.2.80.e 17.3.66, inscrito'no CPF",MF sob. nOs 182:485.947-34 e 185.805.637-91,
residentes nesta cidade, na rua dq Estádio N° 51 ,Haroldo Jesus Wanissang e sua mulher'
dona. Maria Gilza Silva Wànissang. lele datilógrafo, ela professora, portadores das identidades
n051,038,098 e4~1.9õ4·;,,~fda$,~lp,If:P-~JeIFR~Rj:em~90.12.68 e:4.8. 75,ih.scritos no
CPF~MFsQbono º75:55E).~67:QO,C~s~dospelore~ime da comunhão de bens, residentes na
rua Major ZoroastrQ Pirmo,t3, Pafque SãoCaetan6, na cidade de Campos, neste Estado;
Renil Wanissang e sua mtJlherd,on~ AnS! CfisUna Silva Wanissang, ele caldeireiro, ela do lar,
portadores das identidades. de nOs! 04;.2S4,229-O e 04.599.434-0 expedidas pelo 'IFP-RJ em
31.12.76 e 30.3.81, inscritos noÇRF-MF sob nOs 375.944.517-91 e 688.096.897-04, casados
pelo regime da separaçãod~l:>êQ$,jele residentena rua Mauritj, nO 24, em Campo Grande, na
cidade do Rio de Janeiro, ~~ste'l;'ta~();ela residente na cidade de Campos, neste Estado;
Ricardo José· de Jesus Wàniss~ng,.· que também se. assina Ricardo Wanissang, solteiro,
maior,servente,portadôrdaideti~dade.den° 2.112.660 expedida pelo IFPRJ em 4.4.66,
inscrito no CPF-MFsobe>" 0° 594.640.Q'47-00, residente em Quissáman, 4° distrito deste

~U~i.C.

~

se.para~o

Ren.m

.
íP..i.O.' .tO.d.OS
..b.. r.as.. i.'é.iro
s.........'. . •.d.ql'...eire
.......
t..e:...
daCo.p.ul.,
b'•.st.leiro.
Judicialmente,
portador
da ....Identlda
nOn376.081
expedida
pelo IPF-RJ em
12.11.55, Inscrito
o
no CPF-ME sob on 016.114;297 .9, residente na rua Marechal Floriano, 37, na cidade de
Campos, neste. Estado. Título;qompra é Venda. Forma ijo Título sua procedência e
caracterização: Escritura PubJica d$23demaiode 1985, lavrada por Leonoir Leite, titular do
Cartório de Quissaman, 4°distritoideste Municlpio, no livro nO 42, fls. 171 v/173. Valor: Cr$
9.000.QOO (nove milhões de cruzei tos). O presente registro se refere a transmissão total do
imóvel'. constante da matrícula,. o ·~ual. cohfronta~seatualmente pela frente, com a estrada
M~ria Meniná .e COm a Cia. Engen~0 Central de Ouissamal1, sucessora de Carlos Jose dos
Santoa. Macaé, 27 de dezembr9~e 11985. Eu, OfiCiai dou fé e assino. Osmar Moreira de
. . Araújo. -.";-.",-, -. -.-.-.-;-:-....-. -.-.~. -. ~.-. -.~. -. -. -.-.-.-;-.-;-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-. -. -;-.,-.-. -. -.-.-. -. -. -. -, -.-,

R4·;,~5;·-~;rii;ri;;-·ii~-~~t~·:;fc-;it~:~p~~i~.-·c;d~;t·à;~~'d~-:à;~~ii-siA'-Tí;~i~~-'céd~i~
Rural.Hipotecáriaemitidá)!nr18 d~inoVembto de 1987. Valor: Cz$ 625.000,00 (seiscentos e
víl1t~e Qinç;0ITlu<cru?:ª,49S),~ V ". tÇ>:Ja deoutubr(l de 1. 993. Praça de pagamento:
Caíl1Pos/RJ.~r1sv,nculadOs:..
... técacedl.llaJ'de 1?grau o)móvel constante da
matricula. A presente cédula t:ot fegi$traâano livn:r 3't;f1s.· 44v sob nO 855. Juros: Os
constantes do tituloapre~entadl);Macaé,18 denovémbro de 1987,. Eu, Oficial dou fé e
assino.> OsmaI"Moreitadei~ujó;~.<~.-_;.2:~,-.-.-.~....;-.-..-.-;-.".-.~.-.".-.-.-.-..:..-.-.-.-.-.-.-;-.~.-.".-.-.-.-.-.-

·Â~~M94~;·R~~~ti;-d;;C~~t~.:.·~;tii~J;~~d~(·~6·~~~~d~-ê;ã"~ii~siÀ-~~~~;;;;~"'~~i~t~-f~it~-~~

"livro 2E; fls. 1Ovsob n?R4M~~5.tera9J~~bi9~ quitação conform~ instrumento parti?ular de
11 de abril de.19~9. véio.a re9!strolaverbaro cancelamento da díVida. Macaé\ 19 de Julho de
1989. Eu, Oficial qoufé ~assino. dsmar Moreira de Araújo.-.-.-.-.-.-:-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.;..-.
...;-..... -.....'-~--:~ ......~.... -.'-.-.'... -~:...-.~.- ,,,.....-~-...... -.-....-.-.-'.-~.... -.-._-.-~-.-.-.-.-.-.'~.~.-.-.-..... -......... -.-.-..... -......... ..... -.-~ ........ -.
AV6111945: Renato. ,<:Ia Costa paul~,prOprietáriO do imóvel, constante da matricula, tendo
desmembrado é vendido a Cia, tEngenlÍo Central. de . Quissaman, uma área medindo
104:060,00012 , conforrTlé.esçritorâ:públícade28 de dezembro de 1989, lavrada no Cartório
de Quissàman, '. antig() 4° distrito Q~ste Múnicfpio,. no livro 83, fls. 4v/5v, e registrada neste .
Cartório.no livro 25,fls.104soQ nO~1M~330eténdo sido aberta a estrada Municipal MC64,
conforrne certidãoforheclda' pela,: Ptefeitura Municipal de· Macaé, datada de 10 de agosto de
1989,.que. fica. arquiváda, ",emaregistl'o ,averbara área remanescente,. bem como as atuais
confrontaçõ~s de seu illlóyélque, ~ão:757.540~00 m2 (setecentos.e cinquenta e sete mil,
quinhentos e quarenta. mevosqua~radotl),com as seguintes cOl)frontações: frente, om a
esttadaMunicipal MC64;al')tesest~da Maria Menina; fundos com a estrada Capão d
Iara
"9uesepa!Ji . as terl'àS .dà. Cia.Eilg~hhoGentr"I'de. Ouissaman,. pelos lado$, com suces o s
de Julião Pereira.MagaldLMaca~,.r5de.févereirQde1990;·Eu,.dOufé e assino. Artur I :Ci
Léal da luz.-.-.-',- '-'~'''. -'.-.-:.-~~'. -."'.-.."...,,~. -.-..,.:-..•.-:-.". -.~. -.".-.-.-.-.-.-. -.-, -. -.-.-. -. -. -. -.-. -. -. -. -. -. -.-. -. -.-.•,-.
.'-...; .......~~..;.-.;.-~..... ~>~:--~~~."'. . .;'-. ~-. -.~.':". ~.;: ~:c. ',;.. ';'.~.~.~~ ....,.;':~.'....,.:..::-. -:."~ ~-. -':"'.$-'.-",;":-" -~ - .......;... - ._-.....-. -. - ~ - .... -. - .....-. - •.:......-. -. - ...
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Certifico que área
rematriculada n() livro
Nuylaert. Macaé, 22 de

J ... ,,"".....

Pime"tel. -.-.-.-.-.-.-.-.'-.-.........•.-.-.-..-.-",.
Era o que

~ha

e que

tralls,creyj

2019. Eu
, Beatriz Sil\ra..Jo4arirnft~~~tíi}\J.lIXili!"r
Valérta de Almeida Ribas, M:mcaal; sutl$êrevó
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