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IMÓVEL: Prédio reaidencIa ri0  84, da Estrada Engenho do Mata, edificado no foto de 
teíno n° % ~is), da quadra 01 uii), do loteaniento denominado 'SOTER". sito no 
2' Distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrito na PMN sob o n° 
084.772-3, medindo: 12,00m de largura na frente e nos fundos, por 30,00m do lado direito, e 
30,00m do lado esquerdo, confrontando na frente com a Estrada Engenho do Mato, fundos 
com o lote 2(3, 3adcdireto com o lote 7 e lado esquerdo com o lote 03, com a arca de 
60,00m2. PRORRIETÁRIOS: 1) JOÃO HENRUE L.OUREDO DAS CHAGAS; 2) 

NILCILENE LOUREDO DAS C4AGA8; e 3) ADRE LUJZ LO(JREDO DAS CHAGAS, 
brasileiros, menores impúberes, representados por sua mãe Nicéia Louredo da Silva, 
brasileira, solteira, do lar, portadora da cédula de identidade n0  05571-0, expedida elo 
IFP, insctto no CPF sot. o n° 012.167217-42. REGISTRO ~RIO-  
84 ., na matríçula n° 2.184 Mterôi. 11 de maio de 2007. Eu, 
Escrevente Substituto, digitei. E 	 Oetegatrio. subscrevo-I--..--.-.-.- 

AV.0112484-A. Níterói, 11 de maio de 2007. (CONSIGNAÇÃO DE OFICIO). A piesente 
matrIcula foi -aberta em renovação e da n° 2.184, 4p-lívro 2-El, folha o° 84, nos termos do 
ai-to 486, OaCorisolidaço Normativa da CÜIFeÇJC oria, 	-' 	- i -Estado do Rio 
dei, Janeiro.' Niterói, 11 de maio de 2007. Eu, 	- 	 ..- 	sorevente 
Substituto, dígitei. E eu, 	 Deieatário, subscrev6T,-. -. 

AV.0212.i84-A.. Niterói, 11 de meio de 2007- (RETIFICAÇÃO DE GRAFIA DE NOME). 
Procede-se a presente averbação, nas termos do artigo 213, 1, e, da Lei 6.01I73, com as 
alterações Entroduzidas pela Lei 10.93112004, para constar que a forma correta de se grafar 
o nome do primeiro proprietária da presente matricula, é o seguinte JOAO HENRIQUE 
LOREDO DAS CHAGAS, conforme cóa-a Certidão de casamento expedida pelo RCPN 
da 56  Zona .fudtcíria de Niterói, ins ida o - 	 datadn de 10 de maio de 
2007. Niterói, 11 de mato de 2007- Eu, 	cevente Substituto, digiteL 
E 	 O&etáric,  

CR)1 to 
R.JN00392 ENU 

AV0312.184-A. Niterói, 11 de maio de 2007.(MAIORIDADE). De acordo com o requerimento 
datado de 04 de rriaio de 2007, instruído pela cõpia autenticada da certidão de nascimento 
expedida em 1831212006 pelo Oficial do Registro Civil da 51  Zona Judiciária de Niterói, 
constando rio livro A-32, folha n° 127,, sob o n° 1047, o assentq do nascimento de JOÃO 
HENRIQUE LOREDO DAS GH&GAS ocorrido em 07 de março d197 ~ando-se dessa 
forma, que o mesmo atïngí6a maior 	 rdrn o Código Civil Brasileiro. Niteról, 11 
de maio de 2007- Eu, 	 scre~ Substituto, digitei. E eu, 

Detegatário, 
(lt).1 ato 

RJ14.00393 ROl 

AV.0412.184-A. Niterói, 11 de maio de 2007. (CASAMENTO). De acordo com o requerimento 
datado de 04 de mato de 2007, instruído pela Certidão de Casamento expedida em 
20f04I2005 pelo RCPN da 4' Zona Judiciária de Niterôl, constando no livro 13Aux-23, fis. 200, 
sob o n° 5239, - o registro do casamento de WANDERSON MORAES COUTINHO e 
NILCILENE LOUREDO DAS CHAGAS, realizado no cta 19J dezembro de 198 sõb 
regime da comunhão parcial de bens, a qual passou a ' r-se NILC LOLJREDO 
DAS CHAGAS COUTNHO Niterói, 11 de abril de 2007- Et, 	' --- . - scfêlente 
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- 	 - - 
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Substituto, digitei. E eu - Deleqa1rio. subscrevo. 
(>1 ito 

RJHUO394 QIO 

.ibI44-A. Nitero, 11 de maio de Z0LJ7. (MAiOí(iDADEJ. De acordo cor o reqririento 
datado de 04 de maio de 2007, instruido pela nertidão de nascinierito expedida em 

O3i207 pk OJh.aI do Regro Civil da 5,  zuna Judiid de t'terói, constando no livio 
A-01 . folha n° 267': sob o n 733.o assento do nascimento de ANDRÉ LUIZ LOIJREDO DAS 
CHAGAS. ocorrido em 10 de fevereiro de 1 977, provando-se dessa forma, que o mesmo 
ali ._iu a maiorkd do com o Código Civil Brasileiro. Niterói 11 de maio de 2007. 
Eu. 	 - Escrevente Substituto, digitei. E eu 	Delegatãno, 

(R)1 ato 
RJNIO355 W35 

R0t2184-A Niterói, 11 de maio de 2.007. (AQUISIÇÃO). TRAIISWItTENTES: 1 JOÃO 
HENRIQUE LOREDO DAS CHAGAS, brasiiero, solteiro, maior, mestre de obras, portador 
da cédula de identidade r° 10304958-.1, expedida peto IFP/RJ, inscrito no CPF sob o r& 
486.918.713-1, que declara não viver em união estável, conforme a resolução n 11  03/2006, 
publicado no Diário Oficial em 3006.2008 2) NILCILENE LOUREDO DAS CHAGAS 
COUT)N140, do lar, assistida neste ato por seu marido WANDERSON MORAES 
COUTINHO, consultor, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei n° 13515/77, portadores das cédulas de identidades nus. 10286175-4 e 
10360402-1, expedidas pelo DtC/RJ e IFPJRJ, inscritos no CPF sob os n°s. 076.17.067-68 
e 028.446.397-85, respectivamente, 3) ANDRE LUIZ LOUREDO DAS CHAGAS, brasileiro, 
solteiro, maior, mecânico, portador da cédula de identidade n° 11482111-9, expedida pelo 
1FP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 080.671.927-31 que declara não viver em união estável, 
conforme a resofuço n0  0312006, publicado no Diário Oficial em 30.06.2006, todos 
residentes e domiciIados na Estrada Engenho do Mato r° 84, Soter, ltaipu,nesta cidade. 
ADQUIRENTE: NILDO FERREIRA DA SILVEIRA, brasileiro, empresário, casado com 
JOEL.MA VICENTE DA SILVEIRA sob o regime da comunhão pardal de bens, ria vigência 
da Lei & 6.51 5f77, residente e domiciliado na Rua Malhias Sandri n° 1035, em Itacoatiara, 
nesta cidade, portador da cédula de identidade o° 245539, expedida pelo SSP(PA P  inscrito 
no CPF sob o n° ~221-727-00. Através da escritura lavrada no da 0810312007, nas notas 
do Cartório do 160  Oficio de Nitetôi, no livro 541, folha 110, os tcansmitentes venderam ao 
adquirente o imóvel objeto da presente matrícufa, pelo vator de R$ . 0,00 (sessenta mil 
reais), constando do título o ITBIM recolhido em 0810312007. ao v - 1302, -, p 
guia de arrecadação na  076919369. Níj,erói, 11 de maio de 2007. Eu, 
Escrevente Substituto, digitei. E 	 Delegatârio, subscrevo- 

P3M0D395 PRK 

AV.07 1 2,184-A. Protocolo 140.851. REVISÃO DE NUMERAÇÃO). De acordo com 
requerimento datado de 2311212015, irisinildo pela Certidão n' 340166, expedida em 
2211212015, pela Prefeitura Municipal de Niteró, foi revisada a numeração do prédio 84 da 
Estrada Engenho do Mato, passando a ficar com a seguinte descnçáo: Prédio n°84 (oitenta a 
quatro), casa 01 (um) da AvenIda Irene Lopes Sodré, antiga Estrada Engenho do Mato, 
edificado no lote de teneno n° 08, da quadra 01, do toteamento "Sater", inscrita na PMN 
sob o nu 084-772-3 - Selo Fiscalação Eletrônico: EBJO 27764 \IJG  Niterói, 22 
de fevereiro de 2016. Eu, - J 	Escrevente, digitei. E eu, 	St.stituto, 

-. 	- 
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A\L08 1 2184-A. Protocolo 139.093.. (CONSTRUÇÃO) De acordo com o requerimento 
datado em 08107/2015, inslruklo pela Certidão n°339003, exped ido em 0710712015, pela 
Prefeitura Municipal do Niterói, Petição r1 30/33176198, sem concessão de boletim de aceite de 
obra a aprovaçãode'.proeto. foi implantado em 01103/2001, o imóvel designado por Prédio n° 
84 ointenta e quatro) Loja situado na Avenida Irene Lopes Sodré, lote 06. quadra 01, do 
loteamento Soter, inscrito na PM?J sob rP 196.002-8, çvm a área construke de 20m1  e Utilzaçâo 
Comercial Esta averbação é feita nos termos do art igo 587, parágrafo único da Consolidação 
Norrnatnia da Corregedoria Geral da Justiça/lo dê Fiscalização Eletrônico: EBJO 27765 
HFC. Niterói, 32 de fevereiro de 2016. Eu. 	)' Escrevente, digitei. E eu,  
Substituto, si.bscrevo.-. 	 —' 

AV.O9 / 2.184-A Protocolo 130.093. (CONSTRUÇÃO). De acordo coro o requerimento 
datado em 0810712015, instruído pela Certidão n' 339303, expedida em 07/07/2315, pela 
Prefeitura Municipal de Niterói, Petição no 30/33176/98, sem concessão de boletim de acoite de 
obra e aprovação de projeto, foi implantado em 0110312001, o móvel designado por Préd io n° 
84 (ontenta e quafrv) Casa 02 (dois), euado na Avenida Irene Lopee Sodré, lote 06, 
quadra 01, do lateamerito Sotar, inscrito na PMN sob rI' 198.005-1, com a área construída de 

9m2  e Utilização Residencial- Esta averbação é feita nos termos do artigo 567, parágrafo único 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça. Sei9-'d Fiscalização 
Eletrônico: ERJO 27766 ZXN Niterói, 22 de fêvtltO de 2016, Eu, 

(,' 
Escrevente, 

digitei. E eu, 	 Substituta, subscrevo.-, 

AVIO / 2.184-A. Protocolo 139093. (CONSTRUÇÃO). De acordo com o requerimento 
datado em 38107/2015, instrudo pela Certidão rI' 339003. expedida em 07/07/2015. pela 
Prefeitura Municipal de Niterõi, Petição n° 3D1331 76198. sem concessão de boletim da aceite de 
obra e aprovação de projeto, foi imparitado em 0110312001. o imóvel designado por Prédio n° 
84 (ointenta e quatro) Casa 03 (três), situado na Avenida Irene Lopes Sodre. lote 06, 
quadra 01, do Ioteamento Soter, inscrito na PMN sob ri0  198.001 -0, com a área construída de 
36m2  o Utilização Residencial. Esta avorbação é leda nos termos do artigo 587, parágrafo único 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Gera' da Justiça. SeW'e Fiscalização 
Eletrônico: EBKW 8445 DDJ Niteról, 22 de fevereiro de 201.8. Eu. /_Escrevente. 
digitei. E eu, 	J2._.. 	Substituto, subscrevo.-. 	 •, 

R.11 1 2.124-A. Protocolo 142.255. (PENHORA). DEVEDOR: NILOO FERREIRA DA 
SILVEiRA, acrna queirticado. CREDOR: JOSÉ MPiNOEL P1COLO PERES. Nos termos do 

Oficio PJ e XV, expedido em 12 de abril de 2016, pela 5° Vara do Trabalho de Niteról, assinado 
pelo Juiz do Trabalho Dr°. Fabiano de Lima Caetano, Processo 0010519-04.2015.5.01.0245, 
Carta Precatória, o imóvel objeto da presente matricuta, avaliado em R 200.000,00 (dtentos 

mil reais), foi penhorado pela credor para a garantia de parte da dMda no valor de 
R$ 460.600,10 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos reais e dez centavos), confortos Auto 
de Penhora é Avaliação da 5e  Vara do Trabalho da Comarca de Niterõl, datado de 
01/0712015. e&o de Fiscalização Eletrônico ETU 06885 CPY Nterôi, 30 de setembro d 
2016. Eu, ,Escrevente, digitei. E eli Oficial de Registro de Imóveis, 

- subscrevo. -. 	- 	 . ... - •. 	 . 	 - -___________ 	 ______ 
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