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PODER JUDICIARIO - COMIRCA 05 CAPITAL 
REGISTRO 01 IMÓVEIS - 

19.2 011C13 

Transcrita do LO 2-AJ, fls.134.- 

IMÓVEL- Prédio e terreno à rua Leopoldo, 485, antigo 193, dist. - 

do Andara!, medindo 8,00m.de frente e fundos por 20,00m - 

de ambos os lados; confronta à esquerda com o no 493, de Estela - 

N. Lopes, à direita com o no 477 de Michel L. Gonçalves, e, nos - 

fundôs com a casa 1 da vila 199, de Fernando Correa.. (C.L. 2852 - 

Insc. 407.916) 
PROPRIETÁRIO- Espólio de Alice Gonçalves de Oliveira Conte. 
REGISTRO 2NTERIOR- LO 3-1,', fls.89 no 9297 d/cartôrio. 

R-I-PARTILHA- o imóvel fõi partilhado a Vicente Conte, Oficial de 
Marinha, dc no 005.673.537-34, casado com, Heloisa 

Cypriano Conte; 2- Walter Conte, Oficial de Marinha, CIc n o 009.-
767.927-53, casado comLil1iana Pereira da Silva Conte; 3) Milton 
Conte, oficial do exército, casado comTerezinha.Senra Conte, CIC 
no 0.09.516.417-00, todos brasileiros, (comunhão de bens), residen 
tes n/cidade, na - proporção de 2/10 para o 19, 5/10 para o 29 e 
3/10 para o 39, no inventário da finada Alice Gonçalves de Olivei 
r.a Conte, pe1ova1o:r de CR$800.000,00, conforme formal da 44 VOS. 
30 Oficio, de 25.5.81, com sentença de 24.2.80 fo Jüiz Dr. Rosau-
ro Esteilita. Rio, 4.8.81. 
R-2-COMPRA- Celia Maria Veiloso da Silva, técnica de processamen- 

to de dados, brasileira, viúva, cic no 298.757.497-53 
residente n/cidade, comprou o imóvel dos adquirentes do R-1, sen-
do as esposas brasileiras, do lar, conforme inst. particular de - 

4.5.82, pelo valor de CR$4.250.000,00. Rio, 26.5.82. 
R-3--14 HIPOTECA- a adquirente do R-2, deu o imóvel em 14 hipoteca 

aos vendedores do R-2, conforme inst. particular 
de 4.5.82, garantindo divida de CR$2.670.000,00 ou 1586,32081 
UPC's, e mais 10% de pena convencional, sujeito a correção monetá 
ria no PES/TP, a ser paga em 180.prestações mensais, vencendo-se 
a 14 em 4.6.82, no valor de CR$32.421,91, aos juros de 10% a.a. e 
taxa efetiva de 10,472% a.a. e na impontualidade, juros, simples, 
de acordo com a regulamentação do BNH. Rio, 26.5.82. 
AV-4-CËDtJLA HIPOTEC.RIA-. os credores do R-3, emitiram cédula hipo 

tecária nO 5695, série E, em favor do U-
nibanco Crédito Imobiliário S.A. Rio, representativa do seu cródi 
to. Rio,. 26.5.82. 
AV-5-NOVA RAZÃO SOCIAL- nos termos do instrumento particular de - 

04.02.92, em face das Atas das AGE's de - 

PU 04.88 e 29.O9.89,anova razão social dc5 credor passou a ser - 

ibanco Créditp rtÍo~ 1iário S.A." e atualmente "Uniba o UnAô
Ban

4d
2#,'Á

~ rasiioS.A.". Rio, 30.03.93. O Oficial. 
__gi, 

A -CAMENTQ DA -4- nos termos do inst. particular de 04.- 

	

/ 	 02.92, fica cancelada 	cédlá hipote- 
ia okto da V-4 	io, 30.03.93. O Oficial. 

- 

	

AV-7-CANcLAMENTO 	R-3- nos termos do instrumento particular de 
04.02.92, por quitação dada pelo credor 
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credor 	 Rio, 30 

AV-8-INSCRIÇÃO FISCAL - nos ter os do formal de partilha da 
8 Vara ,4e Orfãos e Suce,4sões de 09.03.2009, prenotado sob o 
no 281 J6 em,25.05..2 10 o imóvel está inscrito no FR so o 
n 0. e C. . 452_2. Rio, 27.07.2010. O Oficial. 

R-9-PARTILH '' 	i ável foi partilhado a: 1- JAIR ANORIM, 
brasileiro, aposentado, desquitado, portador da carteira de 
identidade n° 1840134, expedida pelo IFP, em 14/07/1972, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 006.773.292-53, residente e 
domiciliado nesta cidade, 2- GERALDO LUIZ VELLOSO DA SILVA, 
brasileiro, militar, solteiro, maior, portador da carteira de 
identidade no 373.321, expedida pelo COM AER, em 15/10/1996, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 733.971.567-34, residente e 
domiciliado nesta cidade, e 3- LEONARDO VELLOSO ANORIM, 
brasileiro, funcionário público estadual, solteiro, maior, 
portador da carteira de identidade n° 08.728.839-5, expedida 
pelo IFP, em 11/06/1997, inscrito no CPF/MF sob o n° 
018.376.987-24, residente e domiciliado nesta cidade, na 
proporção de 1/2 para o 1 0  e 114 para cada um dos 
demais, avaliado em R$100.000,00, no inventário da finada 
Celia Maria Veiloso da Silva, conforme formal de partilha da 
8 a  Vara de Orfãos e Sucessões de 09/03/2009, prenotado sob o 
n o 2811 6em 25.05.20) 1O,,om sentença de 18/12/2007, da Juíza 
Dr . 'rgia de Carv 1 Lima. Imposto de transmissão, gu4 
n 

76.019.*e  3 
	.2008 1 . Rio, 27/07/2010. O Oficia1 
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REGISTRO DE IMÓVEIS 	CERTIDÃO - Certifico e dou fé que a presente cópia é 
10.0 OFÍCIO 	reprodução autêntica do original dela constando todos os 

Martz,sdo 	Gor;aJv&. j eventuais ônus que recaiam sobre o imóvel. Certifico mais 
esc, $ 	 - que nao constam indisponibilidades relativamente ao imóvel 

e aos atuais proprietários ou detentores de direitos relativos 

ao mesmo. 

Busca efetuada em: 04/11/2014 

Rio de Janeiro, 	10/11/2014 


