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Data 30 de novemb o de 1981 

4OVEL Avenida Projetada B n9 145, esquina com a Avenida A, apt9 /911 	com 

a MIfraço de 0,00431508 do terreno, com direito a mia vagajpara estacio- 

namento de veiculo, no local para tanto destinado. FRZGUEZIA — Jacare -

1 pagu. INSCRIÇÃO ME n9 1.516.967 CL 16012 • CARACTERISTICOS E CON-

1 flØNTAÇES Terreno designado por lote 6 dokPA 35.590, que mede 69,00t 

pela Avenida B e maia 24,4M am curva interna- súbordinada a um raio de 
CD 
	16 ,OOai, ~cardado com o alinhamento AaÀvenida.cor onde mede 66 ,OOt 

88, OOm nos fundos, limitando 	 a 	'recre.açL..e 81, 70m a esque - 

) da limitando com a área de reere14. PROPRITAS -'t)' carteira IIipo 

- tecria e Imobiliária do Club W41. e 2) Co-

operativa Habitacional Frei Cas.L, CGC 42.336f23/0001-48, sediadas 

nesta cidade. TITULO AQUI5 O — zço do teTreno foi adquirida em 

otaior.porço por cornPrpfeit • Rio áí eendimentos Comerciais 

S/A consoante contrato partict r de 30-03-79 registrado em 05-06-79 

sob n9 R- na matricu a 14, 	 j.ciø, e o apartamento por cona- 

truço pr ria devi d 	averbada. io de Janeiro, 30 de novembro de 

1981 .x. 	.x.x 	X. • 	 X. • x.x. .x.x. 	ç.x.x x. 	X. 

Te Jud. 	 t  

0 Qf 	 O 

Ni 

-1 	CQMkE ENDA — Por instruniento particular de 31.03.1981, a Carteira 

j{ipotecüia e Imobíliaria do Club Naval, e a Cooperativa Habitacional 

'rei  Caafine, antes qualificadas, venderam o imovel a MANUEL AM}RICO 

PEEIRI.FIRtN1I0, comercirio e sua mulher RELLÉ NICE KLEM 4EIRINH0,do II 

4 	1ore1c portugus, ela brasileira, casados pelo regime da comunhão de 

bens, Çart.Jent. SRE/GB 2.991.618 e IFP 01761606-1, CPF 044.282.697-

49, rc4Lïentes e domiciliado nesta cidade, por Cr$ 1 . 3 31.162,47. O Im-
posto 4 Transmissão foi pago pela guia n9 04-10231, em 25.08.1981. 
Rio do! 	eiro,1 304  novqmbro de(Ç8t •xx.ç. 

Ofi 

segue no verso 
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HIPOTECA EM 19 GRAU - Pelo titulo objeto do R-1, 0(8) adquirente(s) 

deu(eram) o imovel em hipoteca a Grande Rio - Crédito Imobiliário S/A 

CCC 33.324.51810001-30 com sede nesta cidade, em garantia da divida de 

Cr$1.331.162,47 	correspondente al.802,5219 	UPC do BNH, pagavel em 

252 	praataçes mensais de Cr$ 13.541,49 	ao..r

a.

os de 9  Z ao ano, ven- 

cendo-se 	primeira em 30.03.1981 que acresciddos ecessGrios corres- 

ponde na 	ita do titulo a Cr$l 4 . 543 , 8S 	gendo-socontrato pelas de- 

mais deu 	Ias e condiçea conetaute '  do ti t u'1, 	RiJa Janeiro, 30 de 

X.X.X.X.X 

Av.3 CAUÇÃO - Pelo titulo-,; 	jato d : 	R-1 9  a 	aïo*deu em cauço ao Banco 

Nacional qa Rabitaç ', CGC 333.686/0001-07 com sede no Distrito Fe- 

deral, fu cionando tátbem 	 seus direitos craditorios de- 

corrente 	da hipotecaozjsante do R-2. Rio de Janeiro, 	30 de novembro 

de 	9,81 

_________________________ 

Av. 4 _.:'ÁL'fERAÇ1QDA RAZÃO SOCIAL: 	A requerimento datado de 01.10.1985,ins- 

truid4çom "xerox" de falha do Dirjo Oficial, hoje arquivados, 	fica 
avorbad, 	a Orando Rio Credito IuobL irio 5/ 	assou 	a 	denonii- Nu  

_LIONAL CR 	 ARI 	ccc 	/0 	-30. Rio 

Oficial 

Av.5 - 	 DESLIGAMENTO DE CAUÇÃO: 	Por Oficio 0009f803/85, de 05.03.1985, hoje 

arquivado, fica .o imóvel desta objeto desligado da caução 	constante 

da Av. 3, conforme autÕrizaCa' do BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO,  antes 

mencionado. Rio de Janeiro, 	14  de novembro de 	1985. 	.x.x.x.x.x.x.x.x 

continua na ficha 02 
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R.06 	ADJUDICAçÃV- Pela Carta de Adjudicação dV18/0 4/9, contendo sen- 

tença d/8/04/89 d 1 Vara C{vel de Jae 	agua, prenotadaétn07/ 

06/89, sob o n 43 .513, ão fie. 240v do Lb-CC,  extraída dos 

autos da exec ço ôvida por NACIONÃ RPDITOI1LIÁRIO SIA. con - 
tra =

NHOL 

	RIC PEREIRA MEIR) e sua mher 	NICE KLEN

MEIR 	(5v foi adjudica a NACI0!JRÉDLTO)MOBILIÁRIO - 
1 

SIA., ant s 	n 	nady, pelo vor de U$i82.4i,55. O ITBI foi pa 

go pela g 	21 4-f36 277-3 	6/05186 Rij1de Janeiro, 14 de / 

junho de 	9 - 	 - 	 - 
O OFICIAL 1 

Av. O7 
 do N:E?T 
	o 	e l domínio. Rio de Janeiro,.14 de junho de 

-i- 	/ 	 - 
Av.08 	INDICADa R:AIj: Ct /que o imovel desta matrícula esta lançado - 

4]ro 4_\\/f b °\tn 28.313, as fie 141 Rio de Janeiro 14 de 
unh 

O OFI4JIAIÀ  

R09 	 E VE A - keioiinstrumento Particular de 21/08/89, prenotado 

em 2QjO. so 

IM 	

b cn9461.6O6, às fie. 156v do Livro 1-CH, NACIONAL 

CREDITO 	OS. IÁRI0 s)A.. Já qualificado, vendeu o imve1 a 1) JOSE 

LEJIZ MESQUITA DA SILVA, aeronauta e 2) ANTONIO SOIJZA FIDALGO, banca 

rio, ambos brasileiros 1  separados consensualmente, identidades do / 

Ministério da Aeronáutica eIFP n2e 387.994 e04.085.019-0, CPF n2s 

337.680.487-72 a 493.019.937-91, residentes e doici1iados nesta c 

dade, pelo preço de NCz$90.631,24. O imposto de transmissão foi pa- 

A.AA1 223116 03/18 
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go pela •g 4/786/89 em 17/08/89. Rio 	eJaneiro, 30 de 	julho 

de io.-//V.  
O OFICIAL____  

R.10 HIPOTECA .o 	tf ilo citado to R.09, JOSLLJIZ MESQUITA DA 	SILVA 

e ANTONIO 	OU A DAL 	já qualificados, hi 	.ecaram o 	imcvel a / 

' NACIONAL CRDT ' /IMO 1rIIÁRI0 S/A., pa 	.garantf.aa divida de NC z$-  
NCz$78.431.~4. f4gje/ no prazo ct120 rnsea1 eniprtaçes mensais 

e sucessiv 	, fr1.fu tidas pelo PE/TP, cada;) 	.jo va1r de NCz$----.- 

NCz$1.191, 	iê , enJe do-se a prieLra ec/O9/8, aos juros de 	IOZ 

ao ano, re 	n o-  con 	ato peeEa demais ciauias e condiç ões -- 

conarantes tf1 Janei?30 de&.ho de 1990.-.-.-.-.- 

O OFICIAL 
 

Av.11 CÉDULA HIP 	. GRA 	o.incipa1 da dívida do R.10, no va- 

lor lor de NCz 	8.4 1,2 crcdora emitiu a Cedula Hipotecaria n2 06695 

srienic eu ,-,prenotada em 21/05/90, 	sob o n2 461.607, 	/ 

s 	fig.VYj 	s Li o,4(ode Janeiro, 	30 de julho de 	1990.-.-. 

O OFICIAL_____  

R -. 12 ~ORA : 	e certid ã o 	de 	24/07/08 	da 	2^ 	Vara 	Cível 	da 

T Bar• T - 	 prenotada 	em 	161<391Ç6 	com 

à 	El. 70' do livro l-GH, 	fica 	gitrada a PENHORA 

GU  do imóvel, 	para 	garantia 	da 	divida 	no 	valor 	de 

• .11Z.78,98, decidida 	nos 	autos 	da 	ação 	•de 	execução 

hipot.eçhria 	movida por 	BANCO 	NACIOt'IAL 	3/A 	em 	liquidação 

exr.i.:dicial em 	face 	de 	JOSE 	LUIZ 	ME5QUITA 	DA 	SILVA 	e 
• ANTONrC SOUZA FIDALGO 	(Processo 	ri 0 	2007.209.007009-5) - 	 Rio 

de Janeir, 	26 de setembro de 2008. 

o oricia1J4Ø_ 



Continuação da certidão n° 70504 - fls.03 

wa 
CERTIFICO 	Q, 	esta 	cópia 	é 	reprodução 	autêntica 	da 	Ficha 	da 
Matricula 	081408, 	extraída nos 	termos 	do 	artigo 	19 	§ 	10 	da Le 
6015/73, 	dela constando todos eventuais ônus reconhecidos por 
gravando o imóvel dela objeto, 	desde 29/07/1937, 	data da fundaço 
deste 	Serviço 	Registral, 	até 	hoje: 	não 	havendo 	no 	Indica dtbr 
Pessoal, qualquer indisponibilidade para o(s) detentor (es) de seu 
domínio ej4,4eus direitos. Dou fé. 
Eu, 	 , 	conferi 	esta 	certidão 	de 	ônus 	reais. 	Rio 	de 
Ja 	o, O2 de atembro de 2016. 
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E Oc.ALSCN ALVCS MENS- Mat 	RJ 

E Qc,aISub,tIto:GUSTAVO ROMEIRO MENtZ&.CTP5974457O.RJ 
Poder Judiciáo - TJERJ 

Corregedoria Geral da Justiça 

E Selo de Fiscalização Eletrônico 
2fiaI Sobtitjto LUCiANO 0€ OLIVEIRA PINTO - 

EBRG44276 GZL 
E r Oficial Sub&ituto: CARLOS ~AVO O. RUSCHEL ÇRUZ - CTPs 29Jfl1.R.J Consulte a validade do selo em: 

E Oal Sub*ftu: EUSEU DA SILVA - CTPS 5.46O56-RJ 
httDs:llvw3.tjrUus.br/sitopubcp 

ÍT 
/ 

io Of,I S~Mo: PURCELO LUCENA DE MOURA - CTPS 641082-RJ 

./- 

1 ,l eoimento de u 	Tala 0.4 

Protocolo de C.i4aQ o. 70504/2016 

(ertidao 	 R$66,90 Lei 	O/2Ol2(F1V1) R+ 

Total Ejiliwwntos 	R$**68,23 Lei 3217/1999 (FETJ) R 	13,38 

Lei 464/2OO5 (Fi'FJ) R$ *3,34 Lei 11112 	(F1JFJ) R$ 43,34 

Lei 621/2012 (FUb4) R$ *,67 	 Total R% *90,9 
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