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10 de dezembro de 1982 

IMÔEL 	Rua Manoel Vieira n9 62 apt9 305 com a fração dei  0,1058 do terreno 

com direito a ima vaga ela garagem. FREGUESIA- Jacarepagu. INSCRI-

ÇÃO- FRE a9 652.392. C.L. 9032. CARACTESTIC0S E CONFRONTAÇÕES -  O 

terreno mede 12,00m de frente, 12,20m de fundos, onde confronta 

com terreno de propriedde de Josephina Farah 'air, ou sucessores, 

por 57,90m de extensão do lado direito, onde confronta com o lote 

30, de José Ignacio da Camara, Sabino Igriacio da Caicara e Antonio 

Ignacio da Camara ou sucessores, e 60,00m do lado esquerdo, onde 

confronta com o lote 32, de José 3astcs de Azevedo ou sucessores,-

PROPRIETÁRIA- PONTA DryLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

com sede nesta ci 	, GGC n9 2 .03.174/0 .I-9. TITULO AQUISITIV( 

OFICIAL 

R- 01 	COMPRA E 	A- Por escritura de 24.982 da 12a. Circunscrição, 

L9 514, fls. 46, PONTA DE LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

antes qualificada, vendeu o imve1. a JORGE DE SOUZA, tecrtico em 

eletronica e sua mulher SONIA HENRIQUES ANGELO DE SOUZA, bancaria, 

brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, residentes 

nesta cidade, IFP nQ 4112746 e 03455887-4, CPF n9 528.280.007-10 e 

546,628.777-68, por CR$5.996.159,23. IMPOSTO DE TRANSMISS.O- Guia 

n9 24/41989 paga 	7 	.82. Rio de J neiro, 1 	e dezembro de 
CD 

1982.--------- --- 
Tec. jud  

OFI CI 

R-02 	HIPOTECA EM 19 GRAU- Pelo título constante no R-01, o casal JORGE 

DE SOUZA, antes qua1ificdo, deu o im5vel em hipoteca em IQ grau a 

PONTA DE LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, antes qualifica-

da, em garantia da divida de CR$5.276.910,00, pagve1 em 228 pres-

tações mensais e sucessivas, vencendo-se a la. no valor de 

e no verso.. 
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de CR$63.010,77 em 24.12.1982, que acrescida dos encargos perfaz o 

total de CR$67.414,90 	os juros de 9,6% a.a., e demais cl5usulas e 

_p_-Ae Janeiro 10 	zembro de 

OFICIAL 

AV-03 	CESSÃO DE CRÉDITO- Pelo titulo constante no R-01, a credora cedeu 

seus direitos crdito decorrentes da hipoteca constante do R-02 

OFICIAL 	 /7 

EMITENTE E FAVOREÇIDO- BANEM CR.bITO IMOBILIÁRIO S/A. DEVEDOR- 

JORGE DE SOUZA e SONI 	IQUE AN O DE SOUZA. VALOR- $--- 

AV-05 	OANCELAMENTOVDE RIPOT A- Fiy cancelad 	poteca 	nte do 

R-2, conforme aut 	ao ,/a credora 	equer 	de 19 O 

87. Rio de Jan r 	maio de 	------- 

O OFICIAL 

AV-06 	CANCELIENTO DE CÉDULA - Pelo requerimento de 19.02.87 prenotado 

em 20.03.87 sob o n2 367.248 às fia. 200v do livro 1-1W, fica --

cancelada a cdulá hipotecaria integral n2 4181 série Aquisição 

de 02.02.83, conforme autorização dada pelo Banerj Crédito Imo-

biliÁrio S/A, no campo. ii da referida cédula. '  Rio de Janeiro, 27 

segue na ficha 2 
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R.7: 	COMPRA E VENDA: pela escritura de 12 de/agosto de 1987, da 12 Cir- 

cunscrição, livro J-236, fls.67, ato 34, prenotada em 17 de agosto 

de 1987, sob n9377439, fls.115 do livro 1BR, JOR'CE DE SOUZA e sua mi 

lher SONIA HENRIQUES ANGEi.O DE SOUZA, antes qualificados, venderam 

imóvel a ANTONIO LUIS DE JESUS, brasileiro, artesão, casado pelo re-

gime da comunhão de ens om JEANETE VARGAS DE JESUS, ele identidade 

SSP-SP n9 6.4l.219 1 F 184.389.037-20, residentes e domiciliados 

nesta cidae, frio  ieço de CZ$200.000,00. O imposto de transmis-

são foi pao 1 /ia n9 233244-4 em 7 de agosto da 1987. O im6vei 

está inscrLo noj7i sob n21,601.254-4 e CL 09.032-4. Rio de Jan4 

ro, 4 de à1JI b4rJA.d e 87. ---------------------------------------- 
1U 	V' / 

O OFICIAL  

	

AV.8: 	INDICADOR 	A 	colli ta que o ímdvel desta matricula está inscrito 

no livro 4V E, a 	_39124, fls.154. Rio de Janeiro, 4 de setembro 
de 1987. -- 	 - 	 - 

O OFICIAL  

	

R.09 	COMPRA E VE A Pai escritura de 09/02188, do 62 Oficio, no Livro 

4720, fls. l, prenotado em 26/02/88, sob o n2 394.261, Is fls. 62v 

do Livro 1-BU, ANTONIO LUIS DE JESUS, Identidade do IFP sob o 

2.063.730, e sua mulher, JEANETE VARGAS DE JESUS, brasiIeia, arte 

si, Identidade do IFP 1.9 09.298-0 e CIO nQ 335.766.617-00, já quali 

ficados, venderam o im6v1 1 PAULO DA CUNHA, brasileiro, separado - 

judicialmente, aposentado, Identidade do IFP n9 1.821.739 e CIC n9 

055.939.727-53, resid t nesta cidade, elo pr 	de CZ$850.000,00 

0 imposto de e J,4efoi pag 	guia 

 l988 	 ,( 88.- Elo d 	

Segue no verso. 

0 OFICIAL 
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R.10 	HIPOTECA - Pelo título citado no R.09. PAULO DA CUNHA, já qualffica 

do, hipotecou o imóvel à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI, com sede nesta cidade, inscrita no CGC sob 

o n2 33.754.48210001-24, para garantia da dívida de CZ$663.034,40,-

pagvei no prazo da 293 meses em prestaç6es mensais e sucessivas, - 

cada uma ao valor de CZ$6.527,91, vencendo-se a 14 em 01/03188 e a 

findar-se em 31/07/2012

/sa

uros de 10" ao ano, rØØ-se o con 

trato pelas demais e  cond constan t{tuloRio 

de Janeiro, 04 de 	 8._-------.,4% -- 
o OFICIAL 

Av,11 	CANCELANEN1D/HIPdT,ÈCA - Pelo Oficio ASJUR-55/287 de 19.10.89, pre 

notado em l3.IL8?, 1 ob o n2 445.660, s fls.252, do livro 1-CE. fi- 

ca cáncela o 	R.IO face autorização dada pela credora CAIXA DE PRE 

VIDÊNCIA t) s m 	ÁRIOs DO BANCO DO BRASIL. Rio de Janeiro, 30 de 

outubro de 	9. . x 

O Oficial  

R. 12 	PENHORA: P 1andac de 09 de outubro de 2000 da 49 Vara de Fazend.a- 

PCibflca, prhoado en 19 de janeiro de 2001, com o número 86362 s - 

folhas 42, l\vro -EI, fica registrada a PENHORA EM 19 GRAU do imõ 

vel, para gaanta da divida no valor de R$362,50 e decidida nos au-

tos da aço movida pelo MunicTpio do Rio de Janeiro em face de-

PAULO DA CUNHA, ( Processo número 4 533/ 1 998 ). Para este regis 

tro no foram recolhidos os emolumentos, porém a averbação de seu can 

celamento sú poderá ser efetuado com o recolhimento dos emolumentos - 

de ambos os a , e culados na data da apresentação do Mandado/OfTcio 

da averbaP

Id

ca elamento, conforme decisão normativa da Corregedo 

ria Geralsti a, no-processo número 29682/97, publicada no 

rio OfTciO 	e julho de 1997. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro - 

de2001.- - 	------- ---------------------------------- 

O Oficial 
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R - 13 	PENHORA: Pelo mandado de 05/05/04 da 12 Vara de Fazenda 

Pública, prenotado em 29/03/04 com o n °  973513 á LI. 159  

do livro 1-FE, fica registrada a PENHORA EM 2 0  GRAU do 

imóvel, para garanti;a da dívida no valor de R16,38 

decidida nos autos da ação de execução fiscal movida por 

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO em face de k PAULO DA CUNHA 

(Processo n° 2002.126.070239-9). Para este registro não 
foram recolhidos emoitumentos, porém a averbação de seu, 

cancelamento só poderÀ ser efetuada com o recolhimento dos 

SÃ 	
emolumentos 	referentes a ambos os atos, calculados na 
data da apresent 	1 o Mandado/Oficio a averbação de 

cancelamento, o nf 	deci. 	norma - 	da Co regedoria 
Geral da Jus ça 	pt 	o n° 	 blicada no 

e 	/O/ 	Rio 	 de agosto 

o oficia  

R - 14 	PENHORA: Pelo mandado de 14/06/10, da 126  Vara de Fazenda 
Pública, prenotado em 17/12/10 com o no 1337436 à £1. 223 

do livro l-HB, fica registrada a PENHORA EM 3 11  GRAU do 
imóvel, para garanti4 da divida no valor de R$404,88, 

decidida nos autos dai  ação de execução fiscal movida pelo 
MUNICÍPIO DO RIO DE IJANEIRO em face de PAULO DA CUNHA 
(Processo a° 0224697-21.2008.8.19.0001). Para este registro 
não foram recolhidos emolumentos, porém a averbação de seu 

cancelamento só poderá 1  ser efetuada com o recolhimento dos 
emolumentos de ambos os atos, calculados na data da 
apresentação do andado/Oficio da averbação de 
cancelamento, conforma decisão normativa da Corregedoria 

Geral da Justiça, no processo n° 29.682/97, publicada no 
Diário Oficial de 09/07/97. Rio de Janeiro, 04 de janeiro 
de2011 .------- -- ------------------------------------------

O Oficial  

Sjue no verso 
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R - 15 	PENHORA: Pela certidão de 08/01/14 da 10  Vara Cível de 
Jacarepaguã-RJ, prenotada em 18/02/16 com o n° 1681981 â 

£1,17 do livro 1-1V, fica registrada a PENHORA EM 40  GRAU 

do imóvel, para garantia da divida 	no valor de 

R$75.625,83, decidida nos autos da ação movida 	por 

CONDOMtNIO DO EDIFtCro MF'NOEL VIEIRA em face do ESPÓLIO 

DE PAULO DA CUNHA (Processo no 0001184-96. 

1999.8.19.0203). Valor atribuído para base de cálculo dos 

emolumentos: R$75.625,83. Rio de Janeiro s  01 de março de 

0 Oficial 

----------------- ----------------------- 
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CERTIDÃO Certifico e dou fé q1e&-prsenta copia é reprodução 
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Rio de Janeiro, 01eco de2O

.
fr 

OEa Or ALSO, MENDEE - Mfr47 RJ 

OEM 8(GUSTAVC norW UENDES CTP$ 7445lQ7O-J 

	

S b r 	E &U DA 	A CTPS 5965E RJ 


