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RU~ G, fração de 1/96 do lote 2 do PA 38.088, correspondente 

tamento 301 do Bloco 4 do ediÍ icio em construçã~ sob o n9 165.- FRE 

GÚESIA DE JACAREPAGUA.- INSCRIÇÃO NO FRE n9 1.448.2~/266/275/276 
. ' 

(MP) CL 16283/11995.- -CARACTERISTICOS E CONFRONTAÇ0ES- O terreno 

mede: 50,00m de frente pelo prolongamento da Rua G mais 8,29m em 

curva· interna subordinada a um raio de 5,00m, · concordando com o 

nhamento da Rua Projetada A, por onde mede 92,00m em reta, mais 

metros em curva interna subordinada a um raio de S,OOrn ma1s 

em reta mais 7,85m em c~rva-interna subordianda a um raio de S,OOm 

mais 98,00m em reta mais 8,85m em curva interna subordina da a um 

raio de 5,00m, o alinhamento do prolongamento da 

rua G.-

Matriculá 84.7 

GA EMPREENDIMENTOS URBANOS S/A, antes cicada, vendeu 

SES SEROUR, industrial, brasilelro, solteiro, maior, IFP n9 03.041. 

412-2, CPF n9 

504.942,00. o 
em 21/06/ff.2.-

residente nesta cidade, por Cr$--·------4 

n9 205 .4'07 

Tec.jud.jur~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-rff~~~~~~~~~~----~~--~ 
O Oficial 

HIPOTECA EM 19 GRAU- Pelo titulo mencionado no R-01, MOISES SEROUR 

antes qualificado, hipotecou o imóvel ao ITAU RIO S/A CREDITO IMOBI 

LIARIO, com sede nesta cidade, CGC n9 33.884.446/0001-85, em garant 

da divida de Cr$3.702.908,00 equivale~tes na data do titulo a 2.200, 

00000 UPCs, pagavel em 180 meses, em prestaçÕes mensais e ·consecut'Í 

vas, calculadas na forma do titulo, vencendo-se a 1ª prestação em 

1 111~ llll lllllll] 11~ IJ~I r111:1 1111111111 
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AV-03 · 

·AV-04 
1 

Av.S -

' . ' .. 
Av.6 -

Av. 7 -

16/07/83, aos juros de 10% ao ano., 

Te c. jud. juram 

O Oficial 

o contrato pelas de-

CONSTRUÇÃO- Sob n9 Av.6 · na matricula 84 . 758 foi averbada hoje a~-

construção 

em VINTE DE ABRI 

ro, 02 de 

Tec. Jud. 

O OFICIAL 

CONVENÇÃO .:.. · 

em 20.09 

pela xer 

zão soei 

setembro 

co 

to 

ALTERAÇÃO I A 

S/A - Bane~ C 

objeto desta matricula e seu habite-se concedido 

!TENTA E TRES~o de Janei-

"C~71i7J:~--

a Conven 

de 15.07.91, prenotado 

fls. 248 do Livro 1-CN, instruido 

Crédito Imobiliário alterou sua ra 

Crédito Imobiliário. Rio de Janeiro, 27 de 

.x.x.x . x.xx.x. x.x.x . x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Pelo titulo citado na Av.S, Itaú S/A Cré 
I - ~ 

a terou sua razao social para Banco Itau S/A - Ban 

I ~estímento, de Crédito ao Consumidor e de Crédi-

27 de setembro de 1991 •. x.x.x.x.x. 

ÃO SOCIAL: Pelo titulo citado na Av.S, o Banco Itaú 

1, de Investimento, de Crédito . ao Consumidor e 

continua na ficha 02 
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.8 -

· e de Crêdi 

com sede 

o R-2, 

ro , 27 

continuação da ficha 01 

sua razão social para BANCO ITAÜ S/A 

SP, CGC 60.701.190/0001-04. Rio de Janeiro, 27 

x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

pelo mesmo titulo da Av.5, fica cancelado 

pelo credor BANCO ITAÚ S/A. Rio de Janei .... · 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

O Oficial 
~-++--r~r--r+---------------------------------------------

INDICADOR está lançado no 

27 de setembro de 1991 LQ 4--AG , 

O Oficial 
~--+---~----;---------------------------~-+~----~------------~ 

Auxiliar, o 

sob o nQ .3066 no Registro -

cial, celebrado entre MOISES SERUR· e ANA CIN 

~-~~-~, brasileira, solteira, maior, iniversitária, IFP 

nQ 05505500-8, CPF 

3066 

TEIXEIRA, 

me da separaç 

de 19.12. do 18Q OfÍcio livro 5353, -

fls.ll5, prenotada em 31.01.92 no livro 1-CP nQ 503636 fls.l79, MOISE 

SERUR, assistido de sua mulher .Al\fA CINTIA LAZARY SERUR, já qualifica- -~~ 
dos, vendeu o imóvel à Wru~IR JOS~ BARROSO, brasileiro, separado 

·sualmente. advogado. OAB/RJ nQ 67556, CPF sob o nQ 463.289.047-20, r e 
00 
-::r 

~~--------------------------------------~----------------------------------------------~ 00 v segue no verso 00 
---!!'~ r--. 00 
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Av.l3 

v - 14 

- 15 

I • 

residente nesta cidade, 

inscrito 

abril de 

I 

.419.000,00. de 

tâ 

de 

RETIFICAÇ ;no artigo 213 da Lei 

rviram para o registro 

6015 · e de acordo 

e averbaçÕes, ficam retifi 

cados 

dor e 

como consto 

. DIVÓRCIO: Pelo 

16/05/14 com o 

instruído pela 
n ° 10282, livro 
de WANIR JOSÉ B 
17° Ofício , liv 

maio de 2 014. 

O Oficial 

Av.ll, para tornar certo que os nomes do vende

MOISES SEROUR e ANA CINTIA LAZARY SEROUR e não 

23 de abril de 1 992 .-------- -----------

requerimento de 16/05/14~ prenotado em 
n ° 1576926 à fl.135 do l ivro l-IH, 

11 / 08/10 da 4a Circunscrição, 
fica ave rbado o DIVÓRCIO. 

15/07/10 do 
neiro, 28 de 

EAFQ93277 EFG 

COMPRA E instrumento pa ticular de 25/02/1 4, 
prenotado em 25/0 4 /14 com o n ° 1 57 018 à fl.2 9 4v do livro 
1-IG, fica registrada a COMPRA E VENDA .do imóvel feita 
por WANIR JOSE BARROSO, anteriormente qualifi cado, e m 
favor de LEONARDO FRANCISCO BARROSO, brasileiro, 
solteiro, advogado, identidade DETRAN/RJ CNH 0058 44 7278 0, 
CPF 054.462.767-95, residente n esta cidad e , pelp preço de 
R$200 .000,00. O imposto de transmissão foi pago pela g u ia 
n° 1869060 em 09/04/14. Va lor atri buído para base de 
cálculo dos e molumentos: R$ 2 57.276,94. Rio de Janeiro, 28 
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de maio de 

EAFQ93278 TOA 

ALIE particular que 
serviu para o registro 15, fica registrada a ALIENAçÃo 
FIDUCIÁRIA do imóvel feita por LEONARDO FRANCISCO 
BARROSO, em favor do BANCO B~DESCO S/A, CNPJ 
60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, para garantia 
da ·dívida no valor de R$160.000,00, regendo-se o contrato 
pelas demais condições constantes do título. 
Incorrendo o consolidando a propriedade 
em favor do credo , de R$200.000,00, 
para o 
cálculo 
de maio 

O Oficial 

p;;;,ra base de 
de Janeiro, 28 

F~~Q93279 UOB 

INT~CÃQ: Pelo requerimento 23/04/18, prenotado em 
11/05/18 com o n ° 1804136 {l.217v do livro 1-JM, 
instruído por Certidão Negativa do 1° Ofício de Registro 
de Títulos e Documentos, expedida em 13/07/18 fica 
averbado com base no art. l 2 do Provimento CGJ n° 02/2017 
a INTIMAÇÃO do fiduciante LEONARDO FRANCISCO BARROSO, 
anteriormente qualificado, realizada através de Edital de 
Intimação, publica~o em 30/08/18, 31/08/18 e 01/09/18, no 
jornal Meia Hora, a requerimento do fiduciário, 
em 27/07/18 com o n° 1817094 a fl. 84 do livro 

prenotado 
1-JO, nos 

termos do Art. 26 da Lei ~514/97, para pagamento no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data da terceira e última 
publicação do Edital , dos encargos vencidos e não pagos 
referente ao contrato de financiamento com garantia de 
alienação fiduciária, registrado com o n° 16. Rio de 
Janeiro, 13 de setembro de - 2018.------~-------------------

Segue no verso. 

ll~ml.lllllllllllmlrrlllll l~ll 
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CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE: Pelo requerimento de 
26/10/18, prenotado em 30/10/18 com o n°1832944 à fl.55 
do livro 1-JQ, fica averbada a CONSOLIDAÇÃO DE 
PROPRIEDADE do imóvel em favor do fiduciário BANCO 

BRADESCO S.A., anteriormente qualificado, ficando o mesmo 
com a obrigação de promover o leilão público do i móvel 
dentro- de- 30 (·t-rinta-) d-ias ·contados da da-ta- da ave::t:t;:,ação, 
tendo em vista que o fiduciante LEONARGD FRANCISCO 
BARROSO, anteriormente qualificado, mesmo depois d~ 
intimado para pagar a divida no p r azo de 15 (qui nze) 
dias, contados da data da intimação averbada c .:>m o n°17 "' 
bem corno das despesas decorrentes, não cumpriu o 
contrato. o imposto de transmissão foi pago pela guia • • 
n°2213541 em 25/10/18. atr~ uído para base de 

0.9. de nov.embro. de 

O Oficial 

de Janeiro, 

ECTF70245 TQW 

CERTIDÃO - Certifico e dou fé que a 
autêntica da matrícula a que se 
art. 19 §lo da lei 6.015 de 73. 

é reprodução 
nos termos do 

2 

f! Ofidal· Dr. ADILSON ALVES 

~ • Oficial Subsbtuto: GUSTAVO R~EIRO MENDES- CTPS 97445/070-RJ 

/ W a• Oficial Subslituto. EUSEU DA SILVA· CTPS 54596/056-RJ • 


