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acrita do L 0 2-AG, f1a . 32-

ZMOVEL - Apt 0 102, a ser construido, do edificio a Av. 28 de 
Seternbro, 225, distrito do Andarai, e 0, 031256 do terreno, 
corn urna vaga no pavirnento terreo ( 1 • garage) e 09 vagas no 
pavt 0 elevado de garage , medindo o terreno 10 , 00m de frente e 
fundos por 66,75m de ambos os lados; confronta a direita com 
o n° 223 , de Francisco Augusto de Melo , a esquerda e i:ios 
fundos com o n° 227 da mesrna avenida , de AntOnio Pereira 
Soares. (C.L. 8345 - Insc. 203.392-MP). 
PROPRIETARI0 - Aranha Engenharia Ltda , com sede n/cidade, CGC 
n° 33 . 235.128/0001-93. 
Rl!!GZSTRO ANTERZ0R - L 0 2-AB, fls.130, Mat. 17033 d/cart6rio. 

R-1-1• BZPOTECA - a proprietaria deu o im6vel em 1• hipoteca 
ao Unibanco Credito Imobiliario S.A. Rio, com sede n/cidade, 
CGC n° 30 . 141.550/0001-91 , conforme instrumento particular de 
2 0.2 .81 , garantindo divida global de CR$60 . 557.000,00, ou 
82. 000 , 00000 UPCs , e mais 10% de pe~a convencional, sujeito a 
correc:;:ao _monetaria na forrna do titulo, a ser paga em 6 . 1.83, 
ao s jur os morat6rios de 1% ao mes, e juros de 3,5% sobre o 
va l or t o tal do financiamento, em 6 . 4. 81; 3 , 0% sobre o valor 
t o t a l do financiamento em 6.5.81; e 5% quando os adquirentes 
f i nal s o b tiv erem financiamento de outra entidade de credito, 
que nol:io o credor acima, e sobre o saldo devedor, incidira 
juros d e 5/6% ao mes , e a taxa efetiva de 10, 472% 
Ri o, 26.3. 81. 

AV-2-C0NSTRUc;;AO - nos termos da ·petic:;:ao de 30. 6. 82 e certida 
do DGE, no terreno foi construido um predio que tomou o n 
225 pel a Avenida 28 de Setembro , figurando dentre outros, 
apt 0 102. Habite-se em 29.6.82. Rio, 9.7.82. 

AV-3-DESVZHCULAc;;A() DB 01 VAGA nos terrnos da petic:;:ao d 
10.01.83, fi ca desvinculada do apt 0 102, objeto da rnatricula, 
01 (uma) vaga no pavt 0 elevado de garagem, para vincular-se a 
apt 0 702 objeto da matricula 19842 , ficando o apt 0 102 com O 
vaga no pavt 0 d e acesso e 8 no pavt 0 elevado de garagem. Rio, 
19.01.83. 

AV-4-DBSVDJCOLAt;AO DE _ 01 VAGA 
08. 02. 83, fica desvinculada do 
matricula, 01 ( uma ) vag a no pavt 0 

vincular-se ao apt 0 802, objeto 

nos terrnos da pet ic:;:ao d 
apt 0 102, objeto dest 
elevado de garagem, par 
da matricula n° 19848 
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ficando o apt O I 102 com O 1 vaga no pavt O de aces so e 7 

pavt 0 elevado d¢ garagem. Rio, 23.02.83. 

no 

AV-5-DESLZGAMENTO DE 06 VAGAS nos termos da petic;:~o de 
04. 04. 83, ficalm desligadas do apt 0 102 objeto de5ta 
matricula, 06 (~eis) vagas no pavt 0 elevado de garagem, para 
serem vinculada cada uma delas a cada um dos apt 0 s 101, 20l, 
701, 803, 902 901, respectivamente, matricu'ias n°s 19831, 
19837, 19840, 1 850, 19854 e · 19852, ficando o apt 0 102 com Ol 
(uma) vaga de daragem no pavt 0 de acesso e 01 (uma) no pavt

0 

elevado de gara~em. Rio, 27.05.83. 

AV-6-CESSAO DB lvAGA - nos termos da escritura de 4.5.83 do 
17° Oficio, L 0 ~642 fls.71, a proprietaria cedeu o direito ao 
uso de · uma vaga/no pavt 0 elevado de garagem, para o apt 0 101, 
ficando o apt 0 02 com 07 vagas, sendo uma no pavt 0 de acesso 
e 06 no pavt 0 e,evado de garagem. Rio, 27.5 . 83. 

AV-7-CESSAO DB !VAGA - nos termos da escritura de 4.5.83 do 
17° Oficio, L 0 ~642 fls.73, a proprietaria cedeu o direito ao 
uso de 01 vaga1·no pavt 0 elevado de garagem, para o apt 0 701, 
ficando o apt 0 102 com 06 vagas, sendo 01 no pavt 0 de acesso 
e OS no pavt 0 e ! evado de garagem. Rio, 27.05.83. · 

AV-8-CBSSAO DB lvAGA - nos termos da escritura de 4.5.83 do 
17° Of.1.cio, L 0 ~642 fls.75, a proprietaria cedeu o direito ao 
uso de 01 vaga !,no pavt O elevado de garagem, para o apt O 201, 
ficando Q apt 0 02 com OS vagas, sendo uma no pavt 0 de acesso 
e 04 no pavt 0 _e

1
evado de garagem. Rio, 27.5.83. 

AV-9-CBSSAO DB [VAGA - nos termos da escritura de 4. 5. 83 do 
17° Oficio, L 0 ~642 fls.77, a · proprietaria cedeu o direito ao 
uso de 01 vaga jno pavt 0 elevado de garagem, para o apt 0 803, 
ficando o apt 0 ~02, com 04 vagas, sendo 01 no pavt 0 de acesso 
e 03 no pavt 0 e+evado de garagem. Rio, 27.5.83. 

AV-10-CBSSAO,DE!VAGA - nos termos da escritura de 16.5.83 do 
17° Oficio, L 0 

: 4642 fls _.107, a proprietaria cedeu o direito 
ao uso de 01 vaga no pavt O elev ado de garagem, para o ap 0 

901. ficando olapt 0 102 com 03 . vagas, sendo 01 no pavt 0 de 
acesso e 02 no ~avt 0 elevado de garagem. Rio, 27.5.83 . 

AV-11-AL'l'BRA<;AO L DA MATRfCOLA - nos termos da escri tura de 
30.05.83 do 17 , Oficio, L 0 4551 fls.148, o apt 0 102 esta 
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inscrito no FRE sob on 1.592.267. Rio, 08.06.83. 

AV-12-CANCELAMENTO DA HIPOTECA DO R-1 - nos termos da mesma 
escritura de 30.05.83, ~or autorizacao dada pelo credor, fica 
cancelada a hipoteca objeto do R-1. Rio, 08.06.83. 

R-13-COMPRA Joao Carlos da Cunha Oliveira, brasileiro, 
solteiro, maier, escriturario, CPF n° 607.192.497-91, e Jose 
Carlos Teixeira Telles, economista· e s/m Izette Fernandes 
Telles, do lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhao 
de . hens, CPF n° 019.107.287-72, residente n/cidade, compraram 
o im6vel da proprietaria, conforme escritura de 30.05.83, ja 
referida, pelo precode Cr$11.350.000,00. Rio, 08.06.83. 

R-14-1• IUPOTECA - os adquirentes do R-13, deram o im6vel. em 
1• hipoteca a transmitente do R-13, nos termos da mesma 
escritu~a de 30.05.83, garantindo divida de Cr$11~483.616,00, 
equivalente a 3.200,00000 UPC's do BNH, sujeita a correcao 
monetaria . prevista no PES/SAM, a ser paga . em 180 prestacoes 
mensais e consecutivas, vencendo-se a 1• em 30.06.83, no 
valor de Cr$176.811,37, aos juros de 10% a.a., e taxa efetiva 
de 10,4713% a.a., elevados na impontualidade, de juros 
simples, fixados pelo BNH, e pena convencional de 10%. Rio, 
08.06.83. 

AV-15-CEDULA HIPOTECARIA - a credora do R-14, emitiu cedula 
hipotecaria n° 8612 serie "E", em favor do Unibanco Credito 
Imobiliario S .A . Rio, c/sede n/cidade, CGC -n° 
30.141.550/0001-91, representativa do seu credito 
hipotecario. Rio, 08.06.83. 

R-16-PENHORA - o im6vel' foi penhorado nos autos da execucao 
fiscal n° 0211129.35.2008.8.19.0001(2008.001.208180-7), 
certidOes de divida n°s 012778822008, 011323042007, e 
011450882006, movida pelo Municipio do Rio de Janeiro contra 
Joao Carlos da Cunha Oliveira, para garantia das,importAncias 
de R$784,67, R$889,00 e R$998,21, e mais os acrescimos 
leg~is, por determina<;ao do Juiz Dr. Joao Felipe Nunes 
Ferreira Mourao, sendo depositario o 6° Depositario Judicial, . 
conforme mandado da 12• Vara da Fazend ublica 
24.03.2010, prenotado sob on° 280929 em 18.0 .2 O, assi a 
pela Escriva Substituta Marlene da Silv.4, o t d"0, au 9 
06.05~2010. Rio, 28.05.2010. · 0 Oficial.~ ~-r 
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R-17-PENHORA - o im6vel foi penhorado nos autos da . ac;:ao de 
Procedimento . Sumario (Cadastro OU Convolac;:ao ate 17 /03/2 0_l 6 ) 

Cobranc;:a Processo n° 0119676-66.2002.8,19.000l . 
(2002.001.119390-9), movida pelo Condominio do 
Edificio Terrac;:as do Boulevard, em face do Esp6lio · de Jose 
Carlos Teixeira Telles, para garan~ia da . ~mportancia de 
R$188. 595, 72, e mais OS acrescimos· legais, por determinac;:ao 
do · Juiz Dr. Andre Pinto, conforme certidao da 15• Vara Civel 
da Comarca da ~apital/RJ de 25/07/2016, pienotada sob o 
n° 325671 em 05/09/2016, assinado pelo Resposavel do 
Expediente Tarcisio de Albuquerque Rocha, contendo o termo de 
penhora de 25/07/2016, assinado pelo Juiz supracitado. Selo 
de · fiscalizac;:ao eletr6nico EBPK 64188 DQN. Rio, 19/09/2916. O 
Of icial. ~~ ~U,UM,~ 

AV-18-CANCELAMENTO DO D:IRE:ITO AO USO DE VAGA - nos termos 
da petic;:ao de 18/05/2017, . prenotada sob o n° · 329i82 em 
23/05i2017, ata notarial para fins de usucapiao de 03/05/2017 
do 15° Oficio, L 0 ·SB-685, fls.074, e escritura de 
rerratificac;:ao de 25/07/2017 do referido oficio,· L 0 SB-685, 
fls. 117, fica cancelado o d.irei to ao uso de 1 vaga de garagem 
locali~ada no pavimento elevado garagem, cujo direito ao uso 
foi incorporado ao apt 0 501 objeto -da matricula 19855, em 
face de usucapiao. Sele de fiscalizac;:ao eletronico ECOM 14520 
ouz. Rio, 06/09/2018. o Oficial. &,~. s~t•·e:s-~ 
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Certifico que a presente c6pia e reprodu9ao autentica dos atos da MATRICULA a que se 
refere, extrafda nos termos do Art. 19 § 1 ° da Lei 6015 de 1973, dela constando todos os 
ev~nt_uais onus, indisponibilidades, a96es reais e pessoais reipersecut6rias que recaiam S??re 
0 imovel, atuais proprietarios ou detentores de direitos relativos ao mesmo. Cert1fico 
conven9ao de condomfnio L0 3, fls. 71, n° 466. Busca efetuada em 19.02.2019. 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019 
A presente certidao foi emitida digitalmente. 

Consulte a autenticidade desta certidao no site 
validador.e-cartoriorj.com.br 

~molumentos: 
?Q% FETJ: 
5% Fundperj: 
5% Funperj: 
4% Funarpen: 
12% PMCMV: 
5%1.S.S: 
trotal: 

76,22 
15,24 
3,81 
3,81 
3,04 
1,52 
4,08 
107,72 

Para a valida~o deste documento atraves do QR Code, devera ser 

utilizado somente o aplicativo validador 

e-Cart6rioRJ, disponfvel na Apple Store ou Google Play. 

Provimentos CNJ n'47/2015,CGJ n'89/2016 e CGJ n'45/2017, 

tam a emissl!o e o uso de certidoes eletronicas pelos servicos 

de reglstro de im6veis do Estado do Rio de Janeiro. 
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