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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Rua Dr. Collet, n° 92,
Lojas 1 e 2, Centro,

São Fidélis/RJ
TEL. (22)2758.21.86

cartoriounicosf@gmail.com
ANTÓNIO EUZEBIO DE CASTRO MAIA - Titular,

TEREZA CRISTINA DA S.SOARES AMARAL - Substituta

C E R T I D Ã O

O Serventuário de Justiça do Cartório do Ofício Único do Município de São Fidélis, Estado do Rio
de Janeiro, no desempenho de suas funções:

CERTIFICA, atendendo pedido verbal de pessoa interessada, que do Registro de
Imóveis do Cartório do Ofício Único deste Município, assim como o acervo de Registro de Imóveis
do extinto Cartório do 2° Ofício de Justiça da Comarca, que foi transferido para esta Serventia,
consta no L° 2, às fls. 116, a matrícula do seguinte teor: "MATRÍCULA N°. 116. DATA: 26 de maio
de 1.976. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel urbano, sito na vila dos Coroados, cidade de
São Fidélis, RJ, constituído de uma área de terras sem benfeitoria, desmembrada, com
forma retangular, com 14.500,OOm2, tendo de largura 57,50 m, confrontando-se: pela frente
com a rua asfaltada denominada Emygdio Maia Santos; lado esquerdo com terreno doado a
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através de Lei Municipal n°. 3/75; lado direito
com terreno doado a COHAB, RJ, conforme, Lei n°. 2/75, de 19-8-1975; fundos com o Rio
Paraíba do Sul.- PROPRIETÁRIO: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO FIDÉLIS LTDA,
sediada na Rua Frei Angelo, 53, nesta cidade, CGC n°.31.632.037/0001-66. Registro Anterior: L°.
3-v; fls. 117; N°. 314. O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia. R.1-116.- DATA:
26 de maio de 1.976.- O imóvel a que se refere a matricula supra foi adquirido pelo proprietário
acima nomeado e , da Prefeitura Municipal de são Fidélis, através de Escritura de Doação lavrada
em 24 de maio de 1976 no L°. 37, fls. 142/143v°., pelo Tabelião do 3° Ofício desta Comarca,
Anildes Fonseca Azevedo. Valor estimado do imóvel: CR$60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros)
(Imposto de Transmissão pago sobre o mesmo valor). Condições de doação: A Lei Municipal n°.15,
de 3/12/1975, transcrita na Escritura, estabeleceu nos artigos 3° e 4°, as condições da doação,
cujos dispositivos são de seguinte teor: "Art. 3°. - Fica concedida à Cooperativa de Laticínios de
São Fidélis o direito de hipotecar a área recebida por doação, desde que cumprida as finalidades
previstas e respeitadas as seguintes condições de doação, a) serem iniciadas as construções de
acordo com o projeto previamente aprovado pela municipalidade dentro de 10 (dez) meses a contar
da data em que se assinar a escritura; b) terminarem as construções dentro de 3 (três) anos a
contar da data em que forem iniciadas; c) ser o Município, através da Prefeitura Municipal,
indenizada da quantia de CR$60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), se cumprida as duas primeiras
condições se der ao imóvel ou aos prédios nele construídos uso ou destino diverso do que justifica
a doação.- Art. 4°.- Torna-se á nula a doação, revertendo-se ao município a área doada com as
benfeitorias existentes, sem direito a qualquer indenização se não forem cumpridas as condições
previstas no artigo 3°".- O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia. R.2-116.- DATA:
11 de outubro de 1.977.- (Hipoteca).- Credor: Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A, agencia de
São Fidélis - RJ C.G.C 30.067.680/0018. ónus: hipoteca cedular de primeiro grau._Titulo: cédula
rural pignoratícia hipotecária n°. PESACEP - 116/77/06, de 10/10/77, emitida por José Duarte de
Almeida, António Maia Filho e Arielton de Souza, CPF. n0.: 085.049.207; 104.189.387, e
034019.107-44, Diretor Presidente. Superintendente e Diretor Secretário, respectivamente, da
Cooperativa de Laticínios de São Fidélis Ltda, sendo avalistas os mesmos Srs.- Cédula do valor de
CR$ 3.914.455,75 (Três milhões, novecentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco
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cruzeiros e setenta e cinco centavos), com vencimento para 05 de dezembro de 198@~r-
imóvel o valor de CR$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros).- Juros de 18% (dezoitè£$or cí
ao ano.".- O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia. AV.3-116.- DAW: 26
outubro de 1.978. Certifico, à vista de requerimento da proprietária, certificado de
INPS, guia de receita referente a averbação do imóvel, da Prefeitura Municipal, e planta do imóvel,
que foi construída sobre o terreno da matricula supra uma usina para beneficiamento de leite e
fábrica de manteiga, e dependências próprias para administração, e abrigo de carros, ojue ficam
fazendo parte da matricula supra.- O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia.- R.4-
116.- DATA: 26 de outubro de 1.978.- Hipoteca -. Credor: Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A,
agência de São Fidélis, RJ - CGC. 30.067.680/0018. ónus: hipoteca cedular de 2°. (segundo) grau.
Título: cédula rural hipotecária n°. PESAC - 78-EP-116-78/09, de 18 de outubro de 1978, emitida
por José Duarte de Almeida, António Maia Filho, Ary Machado Barcelos, Diretor Presidente, Diretor
Superintendente e Diretor Secretário, respectivamente da Cooperativa de Laticínios de São Fidélis
Ltda., e avalizada pelos dois primeiros, e ainda por Alberto de Souza Lopes, Acyr Maia Rodrigues e
Afonso Nolasco, associados da referida Cooperativa de Laticínios de S^o Fidélis Ltda., e avalizada
pelos dois primeiros, e ainda por Alberto de Souza Lopes, Acyr Maia Rodrigues e Afonso Nolasco,
associados da referida Cooperativa.- Cédula do valor de CR$ 1.389.47,00 (Hum milhão, trezentos e
oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro cruzeiros), com o vencimento para 05 de
novembro de 1.986.- Dado ao imóvel o valor de CR$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros).-
Juros de 18% (Dezoito por cento) ao ano. Ónus anteriores: os mesmos constantes do R.2-116,
retro. O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia.- AV.5-116.- DATA: 30 de julho de
1.996.- Certifico, à vista de memorando firmado pelo BANERJ S/A, agencia local, credor da
proprietária acima, nesta data, que os registros de hipoteca N°. R.2-116 e R.4-116 supra, ficam
cancelados para todos os fins e efeitos de direito, por haverem sido liquidadas as dividas
requerente aos mesmos. O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia. AV.6-116.
DATA: 15 de dezembro de 2.015. Certifico, à vista de requerimento do interessado, instruído com
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2014, devidamente registrada em Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Nire 33400020685 e CNPJ 31.632.037/0001-66, que a
proprietária do imóvel da matrícula supra, passou a denominar-se: COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DE SÃO FIDÉLIS LTDA. O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro
Maia.- AV.7-116.- DATA: 28 de novembro de 2.016.- Certifico, a vista de requerimento da
proprietária, representada por seu presidente, Josemar Teixeira de Souza, brasileiro, casado,
produtor rural, portadora da C.l. n° 05452250-3-IFP/RJ, expedida em 12/11/1979, e do CPF n°
680.122.177-91, residente e domiciliado na Rua Acidalia Amorim, n° 70, Vila dos Coroados, São
Fidélis, RJ, instruída com Alvará de Licença para Desmembramento n° 006/2016, emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de São Fidélis/RJ, em
25/10/2.016; Memorial Descritivo; RRT; planta baixa e de situação devidamente aprovada, que o
terreno da matrícula^ supra, foi desmembrado em 02 (duas) Áreas e 01 (uma) Servidão de
Passagem, a saber: ÁREA DESMEMBRADA: com área de 9.865,13m2, confrontando-se: na frente,
44,73m com a Avenida Emygdio Maia Santos; lado direito, 179,40m com a servidão de passagem,
em dois seguimentos: 43,53m em linha reta, defletindo levemente à direita, depois segue em outra
linha reta de 135,87m em direção à Avenida Emygdio Maia Santos; nos fundos, 43,45m com a área
de posse margeando o Rio Paraíba do Sul; e, lado esquerdo, 248,25m em quatro seguimentos:
91,85m em linha reta, defletindo para a esquerda, segue em linha reta de 32,35m, defletindo para a
direita, segue em outra linha reta de 29,80m, ambos os lados com a Empresa Sol
Empreendimento; e, defletindo novamente a direita, em direção aos fundos, em outra linha reta de
94,25m com a linha Férrea.- SERVIDÃO DE PASSAGEM: com a área de 1.063,02m2,
confrontando-se: na frente, 6,00m com a Avenida Emygdio Maia Santos; lado direito, 175,36m com
a área remanescente, em dois seguimentos: 40,61 m em linha reta, defletindo levemente à direita,
depois segue em outra linha reta de 134,85m em direção à Avenida Emygdio Maia Santos; nos
fundos, 6,47m com quem de direito; e, lado esquerdo, 179,40m com a área desmembrada, em dois
seguimentos: 135,87m em linha reta, defletindo levemente à direita, depois segue em outra linha
reta de 43,53m em direção aos fundos, com a área de posse margeando o Rio Paraíba do Sul.-
ÁREA REMANESCENTE: 3.571,85m2, confrontando-se: na frente, 175,36m com a servidão de
passagem; lado direito, 6,84m em dois seguimentos: 5,28m em linha reta, defletindo a direita, em
outra linha reta de 1,56m, ambos os lados com a Avenida Emygdio Maia Santos; nos fundos,
159,20m com o Conjunto Carlito Paes do Amaral; e, lado esquerdo, 33,91 m com a área de posse
margeando o Rio Paraíba do Sul.- O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia.-
AV.8-116.- DATA: 19 de outubro de 2.018.- Certifico tendo em vista Certidão, emitida em



22/08/2.018, pela Responsável pelo Expediente do Cartório da 2a Vara Cível da Comarca de São
Fidélis, RJ, Joseli Campos Motta, processo n° 0004344-46.2012.8.19.0051, que está sendo movida
a ação de cobrança, em face da Cooperativa de Laticínios de São Fidélis Ltda, onde o valor da
dívida atualizado na data de 21/06/2017 era de R$ 135.080,10 (cento e trinta e cinco mil, oitenta
reais e dez centavos), onde o autor é o sr. Valdir Vieira Barbosa; e, Ré: Cooperativa de Laticínios
de São Fidélis Ltda.- O Oficial do Registro: (a) António Euzebio de Castro Maia. Certifica, ainda,
que o referido imóvel está livre de quaisquer ónus reais, legais, convencionais ou p*essoais
reipersecutórias, inclusive hipotecas, à exceção do gravame referido na AV.8-116, que afetem o
domínio do referido imóvel.- É o que lhe cumpre certificar, atendendo ao pedido verbal do
interessado. Eu, ' V\ (António Euzebio de Castro Maia), Oficial do Registro do
Cartório do Ofício Único l̂eàteJVlunicípio, que a subscrevo e assino.

São Fidélis, RJ, 19 de maio de 2.021.
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ANTÓNIO EUZEBODE CASTRO MAIA
OFICIAL/DO REGISTRO

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EDSP72618PON
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Emolumentos: Certifico que por este ato são devidas as seguintes custas: Tabela 05.4 (20.4 Emolumentos) n° 6 - R$
82,54; Tabela 01 (16 Desarquivamento) n° 4- R$ 11,63; Tabela n° 01, n° 1 (Buscas) R$ 0,95; Subtotal: R$ 95,12; Lei n°
3217/99 (20%) - R$ 19,03; Lei n° 4.664/05 (5%) - R$ 4,76; Lei n° 111/06 (5%) - R$ 4,76; Lei n° 6.281/2012 (4%) - R$
3,81; PMCMV - R$ 1,65; ISS - R$ 1,65 = Total: R$ 130,78.-
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