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RTAM ENTO Nº 102 D A 
ESTRADA DA FIGU EIRA, s ituado no t º Loteamento das "CR ACARAS RIO 
PETRO POLIS" , n_o 2° distrito deste Mun ic lpio, d entro do perlmetro urbano, com 
sua corre sponde nte fração ideal de J /120 da totnlidnde do terreno e demais coi sa 
comun s. identifi cado por lote 22 da quadra 09, que mede na sua totalidad 
50 ,00 m de fre nte pa ra a Estrada da Figueira, igual largura na linha dos fundo s, 
por 220 ,00 m de exte nsão da frente nos fundo s de ambos os lados, com a área d 
l l. 000 ,00m 2

, confrontando pelo Indo direito com os lotes 18, 19, 20 e 21 , pel 
lado esq ue rdo com o lote 23 e nos fundos com parte do lote 17. todos o 
co nfrontantes da mesma quadra . Dito imóve l integra um condomfnio composto d 
cen to e v inte unidades autônomas construidas sobre o lote de terreno supr' 
descri to , o condominio tem a denominação de "CONJUNTO RESIDENClA 
PRI MA V ERA'\ cuja s unidades 1estão sujeitas às regras da Lei 4 .591 d 
16/12/1964 . A casa objeto desta matricula tem uma área construi9a de 32,54ml 
uma á rea tota l de utilização exclus iva de 32,54.mz. PROPRlETARIA: CAIX 
BENEFICEN TE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO D 
JAN EIRO. in scrita no CNPJ / sob o nº 27.508.876/0001-89 , com sede na Ru 
Pedro l n º 16 , na Cidade do io de Janeiro. REGISTRO ANTERIOR: cM:trlcul 
4 .88 1, deste RI. - Duque Caxias, 27 de ~ d__:_-2020. E u c}t::. 
Escrevente, matriculei . O Su stituto da Oficiala~ 

1º OFICIO DE DU UE DE CAXIAS Poder Judiciário - TJERJ 
Certice que a presente certidão de nus Reais é reprodução autêntica Corregedoria Geral de Justiça 

da matricula a que se refere, extr íd nos termos do Art. 19 da.Lei Selo de Fiscalização Eletrônico 
6.015/73, dela constando tod s e.entuais ônus ou ações · ' ' EDLR 48953 GUI 

rei persecutórias que recaiam sobre re rido imo.el. O referiqÓ:é .erdade , ,, 
do que dou fé. Duque de Caxias, 3 /07/ . R$ 111 ,74 Pedido;tl!) go(qCH294 
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Consulte selo eletronico em: http: .tjrj.jus.br/sitepublico~ 

VAUDO lM 1000 O TlARITOAIO NACIONAL SIM UdlNOAS l/OU RASURAS 
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