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-  01 ----] 	Transcrita  do L°  2-Y, fls.200. 
MATRÍCULA 

15.379 

• Intwat - Apt° 306 do prédio à rua Teodoro da Silva, 712, dist. do 
Andarei, e 1,041% do terreno, com 01 vaga para estacionamento de auto 
em qualquer dos 3 pavimentos garagem elevados, medindo 33,00m de 
frente, largura que conserva até a extensão de 52,00m, seguindo-se um 
corredor que mede 3,40m de largura por 55,00m de extensão, terminando 
no alinhamento da rua Barão de Cotegipe; confronta à direita com o n° 
726, de Narlindo Rangel, à esquerda com o n°  706 e vila 702, de 

Newton Noronha, e nos fundos com os nos 139 e 147 da rua Barão de 
Cotegipe. (C.L. 8260 - Insc. 305.916-MP). 
PROPRIETÁRIO -  Cooperativa Habitacional do Servidor Público 
COHASEP, com sede n/cidade, CGC n°  33.768.417/0001-58. 
REGISTRO ANTERIOR -  L°  2-F, fls.215 mat. 4030 d/cartório. 

R-1-CONPRA -  Cyro Teixeira de Souza, contador e sim Marlene Rezende 
Teixeira de Souza, professora, brasileiros, casados pelo regime da 
comunhão de bens, CIC n's 043.769.197-72 e 024.134.347-04, residentes 
n/cidade, compraram o imóvel da proprietária, conforme escritura de 
12.10.79 do 18°  Oficio, L°  2762, fls.50, pelo valor de 
Cr$1.031.792,48. Rio, 1'.2.80. 
R-2-19  HIPOTECA -  o casal de Cyro Teixeira de Souza, deu o imóvel em 
14  hipoteca a Apex Associação de Poupança e Empréstimo, com sede 
• n/cidade, CGC n°  33.840.810/0001-05, conforme a mesma escritura de 
12.10.79, garantindo divida de Cr$994.292,48 ou 2548,81436 UPC's, e 
mais 10% de pena convencional, sujeito a correção monetária na forma 
do titulo, a ser paga em 240 prestações mensais, vencendo-se a l em 
25.10.79, no valor de Cr$11.813,93, aos juros de 9% ao ano e taxa 
efetiva de 9,380% ao ano, elevados de 1% por decéndio, na 
impontualidade. Rio, 10.2.80. 
Av-3-CAUÇÃo -  nos termos da referida escritura de 12.10.79, a credora 
do R-2, caucionou os seus direitos creditórios em favor do BNH. Rio, 
1°.2.80. 
Av-4-RATIFICACÃO DA CAUÇÃO DA AV-3 - nos termos do Inst. particular 

de 12.8.80, fica 
Rio, 15.12.80. 
AV-S-CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - nos termos do ins 	ento particul 
de 20.05.02, foi registrada hoje no Registro Au 1 r sob o n° 
a convenção de condomínio, da qual fa pa e 	1d96 obje 
matricula. Rio, 06.06.03. O Oficial 

2-6-PENHORA - o imóvel foi penhorado nos autos datexecução fiscal 
h° 2007.001.127183-0, certidão de dívida n° 01/084170/2005, 
movida pelo Município do Rio de Janeiro contra Cyro Teixeira de 
3ouza, para garantia da importância de R$1.033,74, e mais os 
acréscimos legais, por determinação do Juiz Dr. João Felipe Nunes 
Ferreira Mourão, sendo depositário o Dr. 6° Depositário Judicial, 
conforme mandado da 12' Vara da Fazenda Pública de 08.01.2008, 
assinado pela Escrivã Áurea Corrêa Braga Câmara de Almeida,  

ratificada a caução objeto da AV-3, em favor do BNH. 
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ta- endo 	uto de 	.2008. Rio, 29.01.2008. O Oficial. 45  

tale 

R-7-PEN ORA - o imóvel. foi. penhorado nos autos da ação de 

Vénda/Especies de ContratoS/Ohrigações, processo m°  0028377-
Execução de Titulo . Extrajudicial - CPC - Compra. e 

S/A, em face de Cyrb Teixeira de Souza, e sua mulher Marlehé 
Rezende Teixeira de Sbuza, para Taiantia da importância de 

95.2008.&19.0001 (2008..001.028287-1), movida pelo Banco BRJ 

R$91.245,11, e mais os acréscimos legais, por, determinação da 
Juiza 	Dra. }caia 	Cristina .Nascentes 	Torres, 	Sendo 
depositários 'os executados., .conforme certidão da 30' Vara 
Civel de 02.09.2013, prenotada sob o •n°  306834 em 30,10.2013, 
assinado pela Responsável pelo Expediente, .Monida Castilho 
Cortes, contendo o terno de penhora de 02.09.2013, assi a o 
pela Juiza acima referida. Rio,- 11:11.2013,  O Oficial... 
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Travessa do Paço, 23 Sala 1103 CITODEDORODEJANEIRO-FU 
RÉCiietKODEJNIOVEIS 	CERTIDÃO - Certifico e dou fé que a presente cópia é 
10.° OFICIO 	reprodução.  autêntica do original dela constando todos os 

Matize do  Nascunento Gonçalves 	eventuais ônus que., recaiam sobre o imóvel. Certifico mais 
Esc Substituta 	

que não constam indisponibihdades relativamente ao imóvel 
e aos atuais proprietários ou detentores de direitosielativos 
ao mesmo. 

Busca efetuada em: 24/11/2015 
Rio de Janeiro, 	30/11/2015 
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