
stro Geral 
- Centro - Angra dos Reis - RJ - CEP 23.900-000 

1-84- Tel.: (Oxx24) 3367-1466 

N° 128, EM 30.09. 

Residencial designada por 
O MARINA PONTA DO CAIS 11

, com área 
fração ideal de 201/18855, do domínio útil do terreno, 

de frente para- .. o. mar; de um lado 775, OOm do outro 
.... ·····. , nos fundos 150, OOm, confrontando do lado esquerdC).;;•pfBm 
·•· .. •· > Henrique Vignal, do lado direito com João Luiz Gomes JlJ:.J:i;t'Bf, 

na \ l.:L.nha dos fundos com Catulino Gomes Neto, com a á~~~ ~e 
6 .4Q'g;(JÇm 2 .- PROPRIETÁRIO: CARLOS LEVIN ZLOCZOWER, brasiÍe~;ç(), 
sadq) <f=!omerciante, casado pelo regime da comunhão de bens com .. :J:?DA 

>;?;LOCZOWER, inscrito no CPF sob o no 006.491.127-68, ela do.I~.:.S, 
.. · CPF sob o no 339.492.047-68, residente e domicili<!l.qb.rta 

de Janeiro, na Rua General Glicério, 82, apto . . i{oi!ú.
~~~~~~~~~: Adquirido nos termos da.Escritura Pública de Compra 

layràda nas Notas deste Ofício de Justiça, livro no 77, 
1,6:.11.1982, devidamente registrada sob o R.06 da matrícula 

f··.l··· ... ··.·.$·.· .. · •. ·.··.·.··~.· .... T45 .d? ]2~'vr 2'1 . e-~···. O,. ó~.1.99·p· •.- Angra dos Reis, 30 de 2002. Oflcla:í. -~PUA!/ ~ .rP'~~~' 
. i': ... \ .•. · / "'-- ·· OF!CJOlJE JUSTI A = A. DOS nEIS . I" • 

............... ·· i. · JUS S f!: A l V E •• B ~R B OS A 
.. . . . RESr. rt ll.PEfllfHlf I'D illC. 31112111 
. ·::: >. > .. -:: -~::.:·:· 

~~~~F±. d9~eiGNAÇÃO EX-OFÍCIO: A .presente 
à fi~\; no 128, às fls. 145 do livro 2, nos termos do 

6, q,~;~&;&ção das Normas da Corregedoria Geral fto E tado 
Janeiro.- F.Ailgra dos Reis I 30 de Setembro de 2002. e Of~jp.J-/A~t;~~~~ll 

OFICIO DE 

.. ·.· -~ 

~?~:- :}{ 
JUSSI!: ALVE3 B~llBOSA 

FéSI. rt fXr!DlfHif , l)l fXfC. 3fil/ll!!! 

:,qoNSIGNAÇÃO EX-OFÍCIO (CONSTRUÇÃO) : Procede-se esta 
constar que, o Habite-::se.paraaProjeção objeto da 

suprª, . foi conc§Çl.idosob o-rí 6 50/75 expedido pela PMAR, em 
onf(?;rne severifica da AV.01 da matrícula 128 às fls. 145 

. · ~m)i).J :..9$i.Z~-.: Angra dos Reis, 30 de setembro de 2002. O 
.• OFICIO DE Jlí(l%ií o::. A. DO!'! fla34"--'7 
JUSSI!: AlVE:; B~RB03A 
F.~sr. rt Lllf'lflllf tra me. JfiD/21!1 

EX-OFÍCIO-- (COMPROr.tisso) : Pr~eede-se á esta 
qu~ _. o ~·lmóvel~,Aoboeto · da màt.-ríeula suprcai; 

com JUSTO JOSÉ GOMES SESTO, brasileiro, 
.. ·. de bens com MARIA ISABEL BRETTAS SESTO, 

no CPF sob o no 046.992.387-34, nos termos da 
Promessa de Compra e Venda 13° Ofício da Cidade 

344, fls. ato 37, da a de 23.11.1982, 
_,-:::: 'I 

~~o~~t~í~~~~i~~l28"~;{~1~~~1'1z 
· ~~ 

1

·j~iii~i;I~~t~i~~~1~~:~f ·•··;; ., ............................. . 
FORMAL DE PARTILHA DE DIREITO E AÇÃO: Adquirente: JUSTO 
SESTO, brasileiro, engenheiro, separado judicialmente, 

"continua no verso 
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portador da carteira de identidade no 1717211, expedida pelo IFP 1 em 
24/06/1969, insc:rito no CPF/MF sob o. no 046.992.387-34, residente e 

-domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ. Transmitente: MARIA 
ISABÉL GODINHO BRETTAS, brasileira, separada judicialmente, inscrita 
no CPF/MF sob o no 487 .. 592.797-53, residente e domiciliada na Rio de 
Janeiro - RJ.- Forma do Titulo: Formal de Patilha 1 extraído dos autos 
de inventário por separação judicial, dado e passado em 14.12.1988 1 

pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família da Comarca da Capital, 
assinado pelo Juiz de Direito Dr. Rudi Loewenkron, contendo sentença 
de 11.09.1987, proferida pelo Juiz de Direito Dr. Libório Siqueira.-: 
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).- ITBI: Foi pago pela guia no 
2042/1, no valor de R$ 1.200,00, recolhidos ao Banco do Brasil S/A em 
27/09/2002. O imóvel '7' .. tra-se. inscrito na PMAR sob no 
01.08.010.1390.001. (prot<fé'ol-. no h9..i,B~-~- Angra dos Reis, 30 de 
Setembro de 2002. O Oficial.__ .~~siz~;,;~aoslf(~ ~*'} 

JUS'li:O ALVE::; BliRBOS.l .... "'"'""'"''"' 
~'~~ · '' mra1mr .. ATa me. a•uzeJt , . R c 

AV.OS-128-A: DIVÓRCIO: Nos termos do requerimento datado de 
24.09.2002, acompanhado da Certidão de Casamento do Registro Civil da 
5a Circunscrição da Comarca do Rio de Janeiro, hoje arquivados, consta 
que JUSTO JOSÉ GOMES SESTO, divorciou-se/ conforme sentença do MM. 
Juiz da 8a Var~e Famíli.a d.a Cidade do Rio de J .. a.neiro, proferida em 
11.01.99 .. (J?r$-'t:oc lo_ n~ '2;:!90}.- Angra dos Reis, 30 de setembro de 
2 O 02. o OfJ.cJ.a-\.:_ ~Ú%-ê //J'.?f n;::z.,:J?~ · · .. ···. · , 

/, 1.' OFICIO llE J STIÇA OU\. DCIS I'!EI:!i , ' ' : 
JUSSI:õ Al.VE:; B~RBOSA RC 448 . 

R!S?. rt WE'IWf !tU me. 3fiU/lDll 
·.I 

R.06-128-1lo~.: PROMESSA DE CESSÃO: Promissária Cessionaria: .MARIA AMÉLÍA 
CORREA MUNIZ, brasileira, pensionista, desquit.ada, portadora da 
carteira de identidade no 176256, expedida pelo M.M., em 12/11/1996, 
inscrita no CPF/MF sob o no 382.408.237-34, residente e domiciliada ria 
Rua Ramon Franco 1 no 39, Apto 101, Urca/RJ.- Promitente Cedente: JUSTO 
JOSÉ GOMES SESTO, já qualificado.- Forma do Titulo: Escritura Pública 
de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos e Promessa de Cessão de 
Direitos de Ocupação de Área de Marinha, lavrada em Notas deste Ofício 
de Justiça, no livro 205, fls. 053, ato 032, datada de 01.10.2002.
Valor: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), sendo pagos no ato o 
valor de R$ 59.000,00, e o saldo restando no valor de R$ 59.000 1 00, 
serão pagos no ato da assinatura da escrit1.1ra definitiva. Demais 
cláusulas e condições são as constantes do título~rotocglo no 
29.904) .-Angra dos Reis, 17 de Outubro de 2002. O Of~ia~u/~~~~ 

~~p(o DE JUSTIÇ'.<\-il~ A. OOS f{EI: / 
Jg:8'SI:: ALVE::; B~RBOSA 

RtSP. li EXPEDIEH!í JIB llit- 3fii/Zl 

R.07-128-A: CESSÃO DE DIREITOS: Cessionária: MARIA AMELIA CORRÊA 
MUNIZ, brasileira, pensionista, desquitada, portadora da carteira de 
identidade no 176256, expedidapelo M.M., em 12/11/1996, inscrita no 
CPF/MF sob o no 382.408.237-34, residente e domiciliada na Rua Ramon 
Fran~o, no 39, Apto 101, Urca/RJ.- Cedente: JUSTO JOSÉ GOMES SESTO, já 
qualificado.- Forma do Titulo: Escritura Pública de Compra e Venda e 
Cessão de Direitos, lavrada nas Notas do 12° Ofício do Rio de Janeiro, 
no livro 2962, fls. 265/267, datada: de 04.12.:2002.- Valor: R$ 
118.000,00 (cento e dezoito mil reais), integralmente pagos.- ITBL 
Pago através da guia: no 1966/1, no valor de R$ 2 .400, 00, recolhido à 
PMAR em 09/10/2002.- Laudêmio: Pago conforme Certidão no 3700/2002, da 
Secretaria do Patrimônio da ·União, no valor de R$ 9 51, 3 8, , em 
21.11.2002, estando b imóvel cadastrado naquela Delegacia sob o RIP no 
5801.0001666-90 e . na PMAR sob no 01.08.010.1390,k01.. (prot colo no _, · 
30.178) .-Angra dos Reis, .09 de janeiro .de 2003. ~/ofj_/r,ial. ,/.#h.· .. . p~ ;»-, /::?#..#4 '/ 

oFICIO DE JU I m. A. Z-:J3 ;(EIS 

--~~~ '_,. -·-· 

JUSSI!: ALVEO BAR'BOSA 
nm. fi LU'ED!Ell!E , m me. 3SBI2r:' 

R.08-128-A: COMPRA E VENDA: Adquirente: MARIA AMELIA CORRÊA MUNIZ, 

continua na ficha 2 
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~~~~~~~~ CARLOS LEVIN ZLOCZOWER e sua mulher IEDA 
qualif cados.- Forma do Titulo: Es,qp:L~'ll:ra,. ~ifib~.iç~ 

J:ne~~~~ão no de l~~~~i;~~2, l~r~~d;6~~·~~j~~~J~~~=i~~· 
Valor: CR$ 8.450.000,00 (oito milhões e'qtiâthl'oCentos e 

mil cruzeiros), integralmente pagos.- ITBI: Pago através da 
25213, no valor de Cr~ 180.000,00,, recolhido à PMAR em 

<983.- Laudêmio: Pago conforme Certidão no 3700/2002{,\ da 
cr ia do Patrimônio da União, no ·valor de R$ 100,59)em 
.11 .. ;2()02, estando o imóvel cadastrado naquela delegacia sob o :R;tg no 
Ol.O.Q0~666-90, e na PMAR sob no 01.08.010.13 OOk!. ( rotô§plo 
.17~t,i Angra dos Reis, 09 de Janeiro de 2003. O iaL "'f .~~4-z 

JUSSI:E ALV~~ o:~~~~~t '}/ 
n:sr. Pl !J.Ptn!Eii!E '!Ti UlC. J66!2B9t/:'f:: 

.~d~RA E VENDA: Adquirente: JOSÉ MARTINS AREZES FILHO, 
, ê;@r::r-etor de seguros, portador da carteira de identidade n" 

, expedida peloiFP/RJo em 08/02/1974, inscrito no CPF/MF sob 
.261 .. 317-91, e sua. mulher ... ANA._MARIA DE ALMEIDA AREZES, 

dó' . lar, ... portadora da carteira de identidade no 
l-Si .. ~JÇ:pedida pela SSP/RJ, em 14/10/2002, inscrita no CPF/MF 

382• . .8~2. 597-72, casados pelo regime da comunhão universal de 
.··.·.······-~···~ ·· te à Lei 6515/77, residentes e domiciliados à Rua 

Apt. 2 O 1, Vila Valqueire, Rio de Jane~65p. -
AMELIA CORREA MUNIZ, já qualificada, a·~~l 

não vive em união estável.- Forma do Título: Instr-qrge~*O 
icular dêFinanciamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compráe 
ituição d.~Alienação Fiduciária, datado de 19/01/2007.- Valor: R$ 

0.000,00 (c~ftt§o e sessenta mil reais}, sendo pagos no ato o valor de 
36.000,00,\}'e o saldo no valor de R$ 124.000,00. (cento e vinte e 

tro mil re'á.is), mediante financiamento a ser concedido pelo Banco 
sco S.A.- ITBI: Foi pago.através da guia no 159/1, no valor de R$ 

600,00 u recolP,idos à PMAR em 05.02. 2007.- LAUDÊMIO: Foi pago 
orme Certid~o no 00045843-09/COREP/LAUD, datada de 31.01.2007, da 

retaria do Patrimônio da União, no valor de R$ 2.139,25, estando o 
cadastrado naquela delegacia sob o RIP no. 5801.0001666-90, e 

PMAR sob no 01.08.010.1390.001. (protocolo no 35.542). Custas: 
s: Emolumentos:.~~· R$696 7 97 ('I!ab.5-1-obs.3"'); Cert~; , Prenotaçao: 

1,79JT~b:,+.~2).; -,, ~rq~livamento~ ~~-·R$47,2~ ... (Tab.l0-:'1-);Inforfriática 

::li~~lt~:~~~~:m:~~:o~~~~f:~c~!~!f~::~ · t~r ~h~m 
PÊRJ) :R$ 38;43; Lei 489/81 e 590/8~ (Mútua/Acoterj): R$ 7,82; 

~~~i~u~i:~~~i ~ J" 
0 

c; ·• '>>'• . ~~~~~~: • - :~1r:to dos Reis i 14 de Fevereiro de 

f;~~~1~8 PROP:::::u i~il'?f.~l: ;Nêft'ft~,~i§ 
JOSÉ MARTINS AREZES FILHO, e s~!D:~~~~~r~ 

AREZES, Ja qualificados.- Credor Fiduciário: BANCO BRÂDESCO 
sede na Cidade de Deus, Osasco ,- SP, inscrito no CNPJ sob o 

continua no verso 



no 60.746. 948/000.l-12. O imóvel objeto desta matrícula foi constituída 
em propriedade fiduciária/ na forma _do art. 23 da Lei 95l4/97, e 
.transferida a sua propriedade resolúvel à fiduciária, com escopo de 
garantia do empréstimo por esta concedido aos· devedores fiduciantes no 
valor de R$ ·124. 000,00 1 destinado ao pagamento integral do seu preço 
de aquisição no valor de R$l60.000,00, a ser reposto no prazo de 180 
meses à taxa de juros nominal, e efetiva de l3,l7% a.a e 14,00% a.a de 
taxa efetiva/ sendo o valor inicial da la prestação de R$1.730 1 11, 
nela incluída seguro mensal por morte no valor de R$128,7l e seguro 
mensál por danos físicos do imóvel no valor de R$18 1 60, vencendo a la 
prestação em l9/0l/2007, e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes. Por força da lei a posse do imóvel fica desdobrada, 
tornando-se aos devedores fiquciantes possuidores diretos e a credora 
fiduciária possuidora indireta: Para efeitos do art. 24 1 VI, da citada 
Lei 95l4, foi indicado o valor de R$155.000,00 1 Demais cláusulas e 
condições são as conptantes do título a que se refere o R.09 acima, do 
qual fica uma via arquivada neste cartório. (protocolo no 35.542). 
Custas: Já lançadas R.O~acima.- Angra dos Reis, l4 de fevereiro de 
2007. o Oficial 1 Otí.. f! a A ;(). . 

· 10 rça e . osReis . • . · 
( Ap reei da ~;eabra r:::oelho CRL ~ ato.· . · 
\.....Escr..,vent" Substituta RJS77901 MPK 

Matr. 94/5539 

AV.11-128-A: INTIMAÇÃO: Nos termos do Ofício n° 082/2018-RGI 
datado de 16/03/2,018, acompanhado do requerimento datado de 
28/11/2017, formulado pelo Agente Fiduciário, BANCO BRADESCO S.A., 
foi solicitada a intimação dos devedores fiduciantes JOSÉ ~llffiTINS 
AREZES FILHO, e, ANA MARIA DE ALMEIDA AREZES, em relação ao 
contr~to de financiamento objeto do R.l0-128-A, para o vencimento 
das obrigações contratuais ali especificadas na forma do dispoito 
no artigo 26 da Lei 9514/97 (parágrafo 1° ao 7°), tendo sido os 
mesmos notificados respectivamente nos dias 18/05/2018 e 
19/05/2018, onde receberam e exararam o ciente, conforme consta 
das certidões positivasfirmadas pelo 5° Oficio do Registro de 
Títulos e Documentos do Rio de Janeiro/RJ em 18/05/2018 e 
19/05/2018 respectivamente. Selo de Fiscalização Eletrônico n° 
ECMJ 45221 CLX. (protocolado sob o n°. 5~-~_.4J2Z em 14/03/2018) -
Angra dos Reis, 19 de junho de 2018. O Oflclal~/ pl. ~ 

1° Oftcr~ e~~~ dé "n~~ /? Rers ' 
)u. sie Alves B&r:fo~ 

Substituto 
i\ilatr. 9"11'1649 

AV .12-128-A: DECURSO DE PRAZO: Nos termos do requerimento datado 
de 12/06/2018, hoje arquivado, fica averbado que o credor 
fiduciário BANCO BRADESCO S/A., requereu à averbação de decurso de 
prazo, pela não purga de mora, após devidamente intimados os 
devedores fiduciantes JOSÉ MARTINS AREZES FILHO e sua cônjuge ANA 
MARIA DE ALMEIDA AREZES, acima qualificados. Selo de Fiscalização 
Eletrônico n° ECMJ 47806 MFR. (protocolado sob o n° 54.786 em 
19/06/2018) .- Angra dos Reis, 10 de julho de 2018?· Of}[Ja~. 

1 J{{tj. {:;iça ~Ulgra ~Jers 
. · ssie Alves Baroéfoá 

Substituto 
Matr. 9411649 

AV .13-128-A: COl~S.OLIDAÇÃO 

Instrumento Particular datado 
da Lei 9. 514 de 20/11/1997, 

:::;;., PROPRIEDADE: Nos termos 
de 08/08/2018, amparado no artigo 
acompanhado de prova de decurso 

Continua na próxi~a ficha ... 



DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS- RJ 

Registro de Im~~'~,c 
MATRÍCULA 

1 

FICcg~ ;-

1 128-A ;tJJ~c c?fZc Q3J~'j ckJJJ; 

Rua Arcebispo Santos, 190- CEP 23900-160- Centro -Angra çlos~~~~f;~j;\,' ·.··· 

.. (24) 3367-1466/3365-3148 
· · · cartoriocicarino@terra.com.br 

fica consolidada a propriedade do 

c:;d~~. ~4~~~~i~~~~~e~~~~~ 
Deus, s/n °, Osasco-SPi,-' váfu(jjti ctáJ 

(cento e sessenta mil real~) . :_ ImPosto 
Foi pago_ ·ªtravés da guia no 01016928, no 
recolhido no Banco Bradesco S/A., · .. i'êl:fl 

em favor da PMAR.- Laudêmio: Deixa de ser recolp$db~ 
r fprça da decisão judicial proferida pela 1 a Instância ctà>,Aa 
ra )R~d~ral de Ni terói/RJ, Processo no 20085102001.6575, fi2à.riê:ió 
c8ps~quência o ocupante autorizado a transfer:ir o imóvel ba 

U-RJ( · conforme consta da Certidão de Autorização ~~~;à 
........ CAT sob o n° 003869116-73 de natureza onei:',p$~~ 

c ·. pel~ ··pecretaria do Patrimônio da União SPU/RJ em 
/10/•,?018. fstando o imóvel cadastrado naquela Secretaria sob o 
P n 6

. 5801 ,çpp1666-90 ~e no . .Cadastro Imobiliário Municipal sob o 
01.0ª. 010>1390. ooi. A consul t.a sobre indisponibilidade de bens 

IB) ~?i f[.%b~- conforme determina ó Aviso CGJ no 995/2012. Em 
servância ao<Êrovimento n° 39/2014/CNJ, a consulta ao CNIB foi 
ali:z;?da ;, conforme código HASH: 
8f. ~~-~~-. 27 0}?~~:695. f8bb. 22ee .17 61. e86b. 6117. aa45 e 

2 .~$0ç. 69Ç)~f~l.a94. cce7. f64f. 8bfl. aa38, cujo resultado 
s~.ltJ?' de Fiscalização Eletrônico no ECSW 45 7 48 

.sob o n° 55.140 06/09/2018) .- Angra dos Rei 

2018. o Of~~~a~ "~~~ 
~.·f)...._.$, ; r.1 V(:;-.~ !. •• r"?rbo~.:,·c 

novembro 

Substituto 
··1 :;:tr. 9 <'.f 1 ôAS 

OBR'IGATORIEDADE·: DE .. LEILÃO: Face à Consolidação da 
opriedade . obj;~to da AV .13 desta matrícula, em favor do BANCO 

S/1\.~, ·'fica o mesmo na obrigação de promover leilão 
lico do im6v~l dentro de 30 dias contados da data do registro, 
forme determinação contida no artigo 27 da Lei 9.514 de 

/11/1997. Se.bo de Fiscalização~~Eletrôhiqo n ~ Ecs:w··~ 457 49 IGY·. 
. 

0 /5 .140. e .. CJ6/09/2Q;18L.- Angra -dos iRel;~ 161 
~-~-;J.;lz:A -c-' . . _.,; ~· 

t" OíiCio 8 · ·siiÇ! ele i\ngro0'os ~7 
Jus.3·· Alves Berbos7 

Substituto 
Matr. 94/1649 

1o OFICIO DE ANGRA DOS REIS 
Protocolo f\P 55140 

reprodução fiel da matrícula a que ... •. . 
">:'i'r\nc>.t·::~nrlo todos os eventuais ônus . 

Poder Judiciário- TJffiJ- Corregedor!a G:ral da Justiça 
Selo Betrônico de Fiscahzaçao 

ECSW 45750 QGH 

Angra dos Reis, 16/11118 

VAL1DO EM \TODO O TERRITÓJUO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS 


