
' FICHA N," 01 

IM6VEL Rua Cachambi n2 320 Apt2 301. 

MATR(CULA N • 3369 3 

L• 2-J FL$, 137 

1° SRI 
Capltal-RJ 

EST ADO DO RIO DE JANEIRO 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

PRIMF.IRO SERVI<;() RECISTRAI, OE IMOVF.IS 

GERALDO MENDONCA 
OFICIAL 

ROZALDO GRAEFF VIEIRA 
SUBSTITUTO 

TAI.AO N.o 52174 9-1 

845 

1

IMOVEL - Apt2 301 da rua Cachambi, n2 320, na Pregu.esia do Engenho 
Novo e a correspondente fragao ideal de 1/12 do terreno, medindo:-
13',85m de frente, 12, 75m de fundos, 34,20m. pelo la.do direito e 
30,58m do la.do esquerdo, confrontando pelo lado dire1to com o pre
dio 328, ant2 212, pelo la.do esquerdo com o predio 318, ant2 208,-
e, nos fun.dos com o predio 314, da rua Cachambi. PROPRIErABIA - AU 
REA DANTAS DE MACEDO, brasileira, solteira, maior, do lar, identi
dade n2 1.16"9.173 do I.F.F., residente nesta cidade. TITULO ANTER! 
OR - L2 3/AS, fla. 184, n2 39.449, registrad.o em 27/10/1955. Rio 
de Janeiro , 20 de agosto de 1981.-.---.-.-.-.-.-.-.-.---.-.- ·-·- ·-

R- 1/33693 - C0MPRA E VENDA - Pela escritura de 19/10/1967, laVTa.da 
em notas do 62 Oficio, desta cidade, L2 1832, fls. 12v, passada -
por certidao na mesma data, AUBEA DANTAS DE MACEDO, acillla qu.alifi
cada, vendeu a HILDA ADEHNE PASSOS TERRA, brasileira, viuva, do 
la:r, r esidente nesta cidade, o imovel ora matriculado, pelo valor 
de Clf300,00. 0 imposto de transmissao no valor de Cr$2,40, foi pago 
pela guia n 2 24/ 53229, em 13/10/1967. Rio de Janeiro, 20 de agosto 

R-2/33693 - DOA.Qlo - . .Nos termos da escritura de 21/01/1980, lavra
da em notas do 12 Oficio , desta cidade, no livro 2967, fls. 144v,
ato n2 084, HIIDA ADERNE PASSOS TERRA, quaJ.ificada no R-1, doou o 
llDOvel desta matri cula., a FAU:00 CESAR MIRANDA PASSOS, casado pelo 
regime da comunhao de bens, com Maria Elizabeth Freitas Passos, bra 
sileiro, bancario, CPF n2 363.893.587/68, residentes nesta cidade,• 
avaliado emCr$144.790,00. o i.m.posto de tranBmJ.ssao foi p8€;o em 26/ 
l.2/79, pela gtrla n2 24/90357. Rio de Janeiro, 07 de abril de 1982. 

fl-3/33693 - USUFRU!O - Pelo mesmo t i tu.lo do R-2, a doadora reservo 
o usufruto do imovel, enquant o viva for. Rio de Janeiro,-

de 1982.-.-.-.-.-.-.-.- .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•-1-s-,- . 
- Fioa aditada a matricula, para Constar -

scrito no FRE sob n2 652.107. C.L. 6728. • Rio 

aditado o R-2, para constar que a 
registro, foi re-ratl.ficada pela 

li Of1c10, desta cidade, no 11-
am. retl.ficado para constar -

nio do t:imovel come constou 



AV.6/33693 - CANC:sLAMENTO DE°us-----------. 
tidao de 6bito g 1648 UFRUTO: Nos termos de peti9a.o e cer 
tro O n 5, paase.da pela lOB Circunsori9ao do Regis-7 
to doiii~ desta oidade, ficou ca.ncelado o Uaufru.to Vitalicio obje
ne1r ie' d em virtu.de do faleoimento da usufrutuaria. Rio de Ja-/ 

0
, e fevereiro de 1987.-••• -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.LGN 

R. 7/33693 - C011PRA 3 VENDA: :Vcs term.as da escritura de 06.6.1991 , 
d~ 23e_of1cio de Notas d~sta cidade, 125635, fls.99, PAULO CESAR •• 
M~RAND.'t PAS50S, ~ualif1cad0 no ato R.2, e s11a mulher MARIA E!IZA.13~ 
TH FREilAS PASSCS, brasile1ra, banca::ia, CPF.376562107/25, ve~de -
rarr. o i~cvel desta ~atricula a OllVAR VIEIRA FE:~OTO, militar, e •• 
ena ~ulher GILDA DE ALMEIDA PEilOTO, do lar, 'b:-asile1ros, casa:los/ 
pelo regime ~a comU!'lhao 1e be~s, inecritos nc CI';'.n9.l04597747-00, 
doo1c1liados neeta cidade, pelo pxe~o de Cr$4.400.000,00 (~a.atro •• 

1tnlhoes e ::iu.at::ocentoe ail cruzeiros). o Impoeto de tra~s.::iiesao ••• 
foi paeo em 03.6.1991, pela guia 040007. Rio de Janeiro, 26 de ju-
lho ,Je 1991.-.-.-.-.-.-.-.- ..... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- . -.-.-.-. JS/ 

R.8/33693 - QNPM E VjNDA: Nos termos da escritura de lO.l.l.94, 
do 2)12 Ofioio, Li.6158, fls.171, os proprietarios no B.7, venderam 
o :inovel aoima a. EVERALDO VIA.WA MOMEIRC>", militar, e sua nmlher MA 
RIA LTJOL\ ALVES M0NrEIR0; d6 lar, ~asileiros, casados pelo regime 
da comunbao de bens, CPF~nR.273195807~30, pelo prec;o de RJ23.~oopo 
!Dpasto de t:t-a.nsmis~ao pago em 04.U.94, pela guia nt.2W.09~ Rio 
de Janeiro, 26 de mat"QO de 1996.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. JS/ 

R.9/33693 - ffJPOTli&\: Pelo mesmo t!tulo do R.8t os adqu.irentes,d 
ra o imovel matriculado em hipoteca de l!l gra.u a CAIX£. DB.:COBSTR 
Q~ llE CASAS PARA. 0 PESSOAL DO MINISTEO DA MARINHA., COO _nil .oo .J 
4.S02/0058-8o, para garantir um.a d!vida. no valor de BS24.735,;oo •• 
que sera P86& em 240 meses aos juroe de 9,·3" ao ano, vencendo-se 
a lll prestf198b a partir do 302 dia subsequente a assinatura des 
ta. Rio de Janeiro, 26 de mar90 de 1996.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Js/ 

R.10/33693. PENHORA:- Por Certidao da 5° Vara Civel Regional do Meier· RJ 
a:--sinada em 05.08.2008 pela MM. Juiza Dr". Angela dos Santos Area Leiio, extraida 
dos autos da Ac;iio de Cobranc;a n° 2005.208.002294-4 e Oficio n° 141/200H/OF de 
o:3.02.2009, hoje arquivado, movida pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO 
tlOA.O, situado na Rua Cachambi n° 320, em face de EVER.ALDO VIANA 
l\iIO~TEIRO, qualificado no R.8, contendo Termo de Penhora de 05.11.2007 
a,;sinado pela MM. Juiza Dr11

• Joana Cardia Jardim Cortes, o im6vel desta 
matricula foi penhorado para garantia de uma divida no valo de R$20.329,39, 
ficando como depositario do hem o executado. Protocolo n° 319644, L0 1-AU, fls. 
219, talao n° 406532. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2009.********************AL 
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Certifico, que a presente c6pia e reproduc,ao autcntica da matricula a que se refere extraida nos tennos do 
Art.19 § l 

O 
da Lei n° 6.0 l 5/73, dela constando todos os eventuais onus reais e indisponibilidades que recaiam 

sobrc o im6vel, bem como qualquer citac,ao em a9oes reais e pessoais reipersecut6rias sobre os atuais 
proprietarios ou sobre os detentores de direitos relativos ao mesmo como requerido, com buscas no indicador 
real ate 14/1 1/2018 e data de Selagem em: 23/11/2018 

Poder Judiclario - T JERJ 
Corregedoria Geral de Justi~ 
Selo de Fiscalizar;ao Eletr6nico 

ECUY 70350 AHJ 
Consulle a validade do selo em: 
https:/lwww3.ljrj.jus.br/sitepublico 

Valores do talao 

Certidao: R$ 74,85 
Leis: R$ 28,84 

Total: R$ 103,69 

• A autentlc:ldade desta c:ertldao devenl ser confirmada na 
paglna da Central Eletronlc:a de Reglstros Public:os -
ANOREG-RJ (https://validador.e-cartorlorj.c:om.br) 

- A certidiio eletrOnica estara disponlvel para download pelo 
perlodo de ~o (trtnta) dlas apOs sua emlssao. 

• Para a valida~o deste documento, devera ser utilizado 
somente o aplicativo vaftdador e-Cart6rioRJ, disponivel na 
Apple Store ou Google Play. 

- Provlmento CGJ n• 89/2016, regulamenta a emissao e o uso 
de certldoes eletronlcas pelos Servic;os Extrajudicials do Estado 
do Rio de Janeiro. 

CERP: 0fec98f8-b137-4a40-9d8f-a55f9a78075e 
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