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IM Vl:L - Apartamento 601 do 6° pavimento do Ediflcio na Avenida Calogetas n° 12, _na 
freguesia de Sio Jose, ea correspondente ~ de 57/1.000 do domfnio util do respecttvo 
terreno que tem a fonna irregular, acrescido de marinha, foreiro ao DomJnfo da Uniao, mede 
12.65_m de frente, pela Avenida Presidente Wilson; 8,05m em linha de CUJVa que liga ~ duas 
Averudas, medindo pela Avcnida Calogeras, 14,05m;_e pelo lado oposto a mesma. 15,85m; e 
pelo _lado oposto a Avenida Presidente Wilson, 16.15m; confrontando pela frente com 8 

Avemda Cal6geras, por um lado com terrcno do Dr. Alvaro Mendes de Oliveira Castro, e pelos 
fun.dos com a Academia Brasileira de Letms. PROPRIETARIA- SONIA CHAER FADUL, 
brasileira, solteira, maior, estudante, residente nesta cidade. Adquirido por ~ de Elias 
FaduJ e sua mulher Saira Chaer Fadul. confonne cscritura de 30.06.1967, lavrada nas notas do 
tabeliao do 18° Oflcio desta cidade, no livro 1396 a fis. 94, re-ratificada pela de 10.08.196?, 
iavrada nas rnesmas ~~ ... pS'livro 398 a tis. 91, transcrita neste Cartorio no Jivro 3-AS sob 0 

n° )3794 a fls. 2~. ¥8 . O refcrido e verdade, do que dou fe. Rio de Janeiro, 04 de 
agostode2004. ~/ //'.& -' • 

AV.01-USUFRUfQ.. Certtfico que ·O · imovel objeto -da,-matrfcula sc -acba gravado com a 
clausula de nsnfruto viJalicio, cm tavor de ELIAS F ADUL, sirio, comerciante, e sua mulher 
ZAIRA fl ADUL, brasileira, dona de casa, resideute nesta cidade. enqmmto viws fon:m, 
confonne escritw:a de 30.-06.1967, lavrada. nas notas do tabeliio do 1.8° Oficio desta cidade. no 
·Jivro I 396 a fls. ·94, re-ratificada pela de 10:08. ·)967, favrada nas mesmas u.c.ia.:,,.,J.IU Ii 1398 a 
fls. 91, registrada .neste Cartorio .no liwo 4-X sob .o,n° 10626 a .fls. ~),VAJ~;,.1967. 0 
referido e verdade, dt> que dou fe. Rio de Janeiro, 04' de agosto de ·-,-t-.~"l"''r--- -• 

/ 
R.02-PENHORA- Certifico que em cumprimento ao Mandado J~ de Direito da 12" Vara 
de .Faunda P.ublica desta cidade, assinado pelo MM Juiz Dr. Adolpho Correa de Andrade 
Mello Junior, datado de 25. tl.2003, acompanhado do Auto de Penhora, Av~ e Dep6sito, 
datado de 23.12.2003, foi. o imoveJ. objeto da, matricula penhorado pu:a garantia. da divida- de 
R$2.234,91, na a~o de Execu~ Fiscal n~ 2002.120.038516-3. movida pe1o MUNICIPIO 00 
RIO DE JANEIRO, contnl Elias FaduJ, .ficaodo como Depositario Judicial, o 6° -Depositario. 0 
registro somente seni cancelado mediaote o recoUlimento dos emolumentos, salvo ae a 
pane veacida na ~fora .Fazeada Pumblica no . tlaCorregederia-Gentl da 
Juati~ do Estado do Rio de Janeiro - P ' Qt O referido c verdade, do quc 
dou .fe. Rio de Janeiro, -04 de-agosto de 2 . P-. I • 

/ 

Certifico que a presente c6pia e reproduc;ao autentica da matricula a que se refere, extraida nos termos 
do art. 19, §1° da Lei n• 6.015ll3, dela co tando todos os eventuais onus e indisponibilidade que 
recaiam sobre o i 6vel sobre--o.s atua· proprietar10s ou sobre os detentores de direitos relativos ao 
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