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CERTIFICO, atendendo ao pedido feitas as buscas necessárias nos livros deste Serviço
Registral, desde 26 de julho de 1937, data de sua instalação, até hoje, que no Lº 2-CS, às fls.
56, sob nº 50.834, consta registrado o imóvel sito à RUA PIRAQUARA, nº 593 aptº 703 do
Bloco 03 e a fração de 5316/2674680 do respectivo terreno, com numeração suplementar pela
Rua Major Belfort nº 80, com direito a uma vaga de estacionamento de veículo, localizada
indistintamente na área para tanto destinada, medindo o terreno em sua totalidade: 54,00m de
frente para a Rua Piraquara; 52,60m no lado oposto pela Rua do Cacau, por onde também o
lote  faz  testada;  à  direita  mede  78,00m  +  35,00m  (alargando  o  terreno)  +  315,00m
(aprofundando  o  terreno),  confrontando  com terreno  de  Manoel  Ferreira  das  Neves  ou
sucessores; à esquerda mede 345,00m (parte da qual limita com o final da Rua Major Belfort)
+ 35,50m (limitando com os fundos da área destinada à escola) + 42,00m (aprofundando o
terreno), limitando com a lateral esquerda da área destinada à escola, na freguesia de Irajá,
em nome de:  SERGIO MENA BARBOSA, militar  e sua mulher MARIA ELIZABETH DOS
SANTOS BARBOSA, do lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, CPF nºs
046.067.287/87 e 663.757.547/04, respectivamente, residentes nesta cidade, que adquiriram
por compra à Cooperativa Habitacional dos Sócios do Clube de Subtenentes e Sargentos do
Exército, conforme escritura de 22/05/1981, lavrada em notas do 10º Ofício desta cidade (Lº
3.299, fls. 001), e declaratória das mesmas notas de 11/11/1981 (Lº 3.378, fls. 175), registrada
sob o R-2/50.834, em 02/12/1981. CERTIFICO ainda, que no Lº AUX-4, às fls. 189, sob nº
233,  consta  registrada  a  Convenção  de  Condomínio  em 30/11/1981.  Certifico  ainda,  a
inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias,  bem como de eventuais ônus e
indisponibilidades que recaiam sobre o imóvel descrito, atuais proprietários ou detentores de
direitos relativos ao mesmo. Que Vivian Barreto de O. Silva deu buscas. Digitada por Maria
Sandra dos S. Nascimento. Cidade do Rio de Janeiro, RJ, 23 de fevereiro de 2021. O Oficial.

 
 

Consulte a autenticidade desta certidão no site
validador.e-cartoriorj.com.br

 

Emolumentos:
20% FETJ:
5% Fundperj:
5% Funperj:
4% Funarpen:
2% PMCMV:
5% I.S.S.
Total:

82,54
16,50
4,12
4,12
3,30
1,65
4,43
116,66

Folha: 1
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