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IMÓVEL - Sala 231 do Edifício na Avenida Marechal Câmara no 160, 
com direito a duas vagas de garage, na freguesia de São José, e 
as frações de 145/51765 para a sala e 15/51765 para cada vaga, do 
dominio útil do terreno, foreiro ao Domínio da União, medindo de 
frente em cinco segmentos de 6 6, 50rn mais 7, OOm mais 20, OOm mais 
7, OOm e mais 8, OOm; nos fundos em cinco segmentos de 8, OOm mais 
7,00m mais 20,00m mais 7,00m e mais 66,SOm; e, pelos lados mede 
27,00m. o terreno é atingido na testada pela Avenida Marechal Câ 
mara por galeria que na extensão de 66,SOm mede 7,00m, na exten 
são de 20,00m mede 14,00m e na extensão de 8,00rn mede 7,00m de 
largura, sendo atingido na testada pela Praça 22 de Abril por ga 
leria com 7,00m de largura na extensão de 20,00m, confrontando ã 
direita com o prédio no 126, pela esquerda com o prédio nQ 150 e 
nos fundos com a Praça 22 de Abril, o lote 4 da quadra 12 e urna 
área interna. PROPRIETÃRIO: CARLOS FERNANDO DE CARVALHO, brasi 
leiro, industrial, desquitado, residente nesta cidade, CPF número 
006.012.087. Adquirido conforme título transcrito neste Cartório 
no livro 3-BN sob no 37238 a fls.58; do que dou fé. Rio de Janei 
ro, 18 de dezembro de 1978. Assinados: Escrevente JurdO.Luiz · Fer 
nandes Bomfim e Oficial Walter de Mello Cruxên.//////////////1/7 

AV.01-PROMESSA DE VENDA- Certifico que os imóveis se acham PROME 
TIDOS A VENDA a CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES com 
sede nesta cidade, CGC nQ 33.342.023/0001-33, conforme registro 
feito na matrícula no 5913 do livro 2-H; do que dou fé. Rio de Ja 
neiro, 18 de dezembro de 1978. Assinados: Escrevente Jurdo. Luiz 
Fernandes Bomfim e Oficial Walter de Mello Cru:x.ên.////////////// 

R.02-PROMESSAS DE CESSÃO E DE VENDA-Certifico que pela escritura 
de 06.09.78 do 140 Oficio desta cidade no livro 3174 a fls.91, a 
promitente compradora PROMETEU CEDER e transferir todos os seus 
direitos a compra das frações do terreno, bem como PROMETEU VEN 
DER as acessões correspondentes as unidades à PEDRO DE ALCANTARÃ 
FERNANDES MARQUES DOS REIS, brasileiro, solteiro, maior, bancá 
rio, residente nesta cidade, CPF no 012.225.977-12, pelo preço to 
tal de Cr$12.750.000,00, nele incluído outros imóveis, sendo cr$ 
2.342.000,00 pela fração da sala, Cr$156.000,00pela fração dava 
ga, Cr$1.561.333,34 pelas acessões da sala e Cr$104.000,00 pelas 
acessões da vaga, a ser pago da seguinte forma: Cr$375.000,00 nes 
te ato e o saldo por meio de prestações fixas e reajustáveis com 
vencimentos a partir de 15.10.78; do que dou fé. Rio de Janeiro, 
18 de dezembro de 1978. Assinados: Escrevente JurdO. Luiz Fernan 
des Bomfim e Oficial Walter de Mello Cruxên.//////////////////17 

AV.03-HIPOTECA-Certifico que os imóveis desta matrícula se acham 
HIPOTECADOS à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme registro feito 
na matrícula nQ 5913 do livro 2-H; do que dou fé. Rio de Janeiro 
07 de fevereiro de 1979. Assinados: Escrevente Juramentado Luiz 
Fernandes Bomfim e Oficial Walter de Mello cruxên . ////////1-.~-t-i 
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R. 04-PROMESSA DE CESSÃO-Certifico que pela escritura de 28. 08. 80, 
lavrada no 18Q Oficio de Notas desta cidade no livro SI-2966 a 
fls.24, o promitente cessionário, qualificado no R.02, PROMETEU 
CEDER e transferir os seus direitos a compra do imóvel objeto da 
matrícula à SERGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃRIOS S/A, com 
sede nesta cidade, CGC número 34.096.305/0001-60, pelo preço de 
Cr$1.500.000,00. O contrato foi feito em caráter irrevogável e ir 
retratável. A transmissão foi paga pela guia no 2485253 de 17 de 
outubro de 1980. O referido é verdade , do que dou fé. Rio de Ja 
neiro, 21 de outubro de 1980. Assinados: Téc. Jud. Jurdo. Moacir 
Rodrigues da Silva e Oficial Walter de Mello Cruxên.//////////// 

AV.05-CONVENÇÃO DE CONDOM!NIO-Certjfico que foi registrada no li 
vro 3 sob no 509, a escritura de re-ratificação de Convenção de 
Condomínio; do que dou fé. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1981 . 
Assinados : Téc . Jud . Jurdw .Beatriz Cruxên Marques e · Of icial Wal 
ter de Mello Cruxên./////////////////////////////////////////1/7 

R.06-HIPOTECA- Certifico· que pela escritura de 30.09 . 80, lavrada 
no 210 Oficio de Notas desta cidade no livro 1334 a f ls . 147, o 
imóvel objeto da matrícula foi dado em HIPOTECA de 20 grau à CAI 
XA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, conforme R.255 na matrícula 5913 do lI 
vro 2-H; do que dou fé: Rio de Janeiro, 05 de outubro de 1981. As 
sinados: Téc . Jud . J urda.Beatriz Cruxên Marques e Oficial Walter 
de Mello Cruxên.///////////////////////////////////////////// / // 1 

R.07-HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 24.09.81, lavrada 
no 210 Ofício de notas desta cidade no livro 1387 a f ls. 111, o 
imóvel objeto da matrícula foi dado em HIPOTECA de 30 grau à CAI 
XA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, conforme R.256 na matrícula 5913 do li 
vro 2-H; do que dou fé. Rio de Janeiro, 05 d e outubro de 1981. As 
sinados: Téc. Jud. Jurd~.Beatriz Cruxên Marques e Oficial Walter 
de Me llo Cruxên.//////////////////////////////////////////////// 

AV . 08-CONSTRUÇÃO- Certifico que a CONSTRUÇÃO da unidade foi con 
clulda, tendo sido o HABITE-SE concedido em 30.12.81; do que dou 
fé. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1982. Assinados: Téc. Jud . 
Jurdº.Luiz Fernandes Bomfim e Of.SubstO.Paulo Jorqe Lencastre.// 

AV.09-Certifico que pela escritura de 23.11 . 81 do 140 Ofício no 
livro SI-0068 a fls.194, Sergio Dourado Empreendimentos Imbbrliá 
rios S/A. , qualificada no R. 04, PROMETEU CEDER e transferir todos 
os seus direitos a compra de duas vagas de garage , obje to da ma 
trícula, à KARL HERMAN RUGER, brasileiro, casado pelo regime da 
total séparação de bens com NINA ROGER, engenheiro, residentenes 
ta cidade , CPF n9 005.763.607-91, pelo preço de Cr$1 . 000 . 000,00~ 
vagas essas desvinculadas da loja objeto da matrícula e vinculada 
à sala 1133 do mesmo edifício. O contrato foi feito caráter 
irrevogável e irretratável . o imposto de transmissã o p~ 
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la guia nQ 23/75564 e 23/75565 de 28.12.81; do que dou fé. Rio de 
Janeiro, 26 de fevereiro de 1982. Assinados: Téc. Jud. JurdO.João 
de Deus Coelho e Oficial Substituto Paulo Jorge Lencastre.////// 

AV.10-CANCELAMENTO DE HIPOTECA-Certifico que ficam CANCELADAS as 
hipotecas que gravavam o imovel objeto da matricula; cancelamen 
to esse feito a requerimento da credora, Caixa Econômica Federal~ 
datado de 20 .05.82, neste Cartório arquivado; do que dou fé. Rio 
de Janeiro, 08 de junho de 1982. Assinados: Téc. Jud. Jurd9. Bea 
triz Cruxên Marques e Oficial Walter de Mello Cruxên./////////17 

R.11-CESSÃO E VENDA-Certifico que pela escritura de 13.01.83, la 
vrada no 18Q Oficio de Notas desta cidade no livro SI-3655 a fls 
88, Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções CEDEU e transfe 
riu todos os seus direitos a compra da fração do terreno, bem co 
mo VENDF.U as benfeitorias correspondentes à sala à SERGIO DOURA 
DO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃRIOS S/A, pelo preço de Cr$2. 342. 000, 00 
pela cessão da fração da sala e Cr$1.561.333,34 pelas benfeito 
rias da sala, integralmente pago. Transmissão guia no 2478201 de 
05.12.78; do que dou fé. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1983. 
Assinados: Téc. Jud. Jurdª.Beatriz Cruxên Marques e Oficial Pau 
lo Jorge Lencastre.//////////////////////////////1/////////////7 

R.12-CESSÃO-Certifico que pela mesma escritura do R.11, Pedro de 
Alcântara Fernandes Marques dos Reis, brasileiro, solteiro, maior 
bancário, residente nesta cidade, CPF no 012.225.977- 72, CEDEU e 
transferiu todos os seus direitos a compra do imóvel à SERGIO DOU 
RADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃRIOS S/A., pelo preço de Cr$ 
4. 200. 000, 00. Transmissão guia no 2485253 de 17 de outubro de 1980 
do que dou fé. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1983. Assinados: 
Téc. Jud. Jurdª.Beatriz Cruxên Marques e Oficial Paulo Jorge Len 
castre./////////1//////////////////////////////////////////////7 

R.13-VENDA-Certifico que pela mesma escritura do R.11, Carlos Fer 
nando de Carvalho, brasileiro, desquitado, industrial, residente 
nesta cidade, CPF no 008.012.087-34, OUTORGOU a venda definitiva 
das frações do terreno em favor de SERGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÃRIOS S/A., pelo preço de Cr$840.340,00. Transmissão guia 
no 2486237 de 28.12.76; do que dou fé . Rio de Janeiro, 13 de ja 
neiro de 1983. Assinados: Téc. Jud. Jurd9.Beatriz Cruxên Marques 
e Oficial Paulo Jorge Lencastre.//////////////////////////////// 

R.14-HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 27.01.83, lavrada 
no 180 Oficio de Notas desta cidade no livro SI-3655 a fls. 121, 
sergio Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A tornou-se <levedo 
ra do BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A., com sede nesta ci 
dade, CGC no 33.147.315/0001-15, da quantia de US$3.170.000,00~ 
equivalente em 12.01.83 a Cr$823.217.300,00 (nede incluído outros 
imóveis), a ser pago na forma e condições estipuladas no titulo. 

[ 
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Em garantia, fica o imóvel gravado com a primeira e especial h.!_ 
peteca; do que dou fé. Rio de Janeiro, 02 de março de 1983. Assl 
nados: Téc. Jud. Jurdª.Beatriz Cruxên Marques e Oficial Paulo JoE_ 
ge Lencastre./////////////////////////////////////////////////// 

t 

AV.15-DESVINCULAÇÃO-Certifico que pela escritura de 13.01.83, l~ 
vrada nas notas do tabelião do 180 Ofício desta cidade no livro 
SI-3655 a fls. 89, Sergio Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A 
já qualificado, DESVINCULOU as vagas descritas na matrícula, p~ 
ra as quais foram abertas as matrículas 22820 e 22821; do que dou · 
fé. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1984. Assinados: Téc. Jud. 
Jurd9.Beatriz Cruxên Marques e Of.Paulo Jorge Lencastre.//////// . 

1 
AV-16-LOCAÇÃO-Certifico que nos autos da Ação proposta perante o 
Juizo de Direito da 26~ Vara Cível desta Cidade, processo número 
15.812/92, em face de Sergio Dourado Empreendimentos Imobiliários 
S/A., foi o imóvel objeto da matrícula locado a BASE TECNOLOGIA- ; 
S/A., com séde nesta Cidade, CGC 27.900.877/0001-95, pelo prazo - · 
de cinco anos, a contar de lO de julho de 1995 e a terminar em 30 ! 
de junho de 2000, mediante o aluguel mensal de R$2.987,15 ( nelet 
incluído outros imóveis), e será corrigido anualmente de acordo 1 

com a variaçãodoIGP-M da FGV ou, caso a legislação futura venha 
a permitir, corrigido monetariamente em períodos semestrais, pelo : 
mesmo índice supracitado ou por outro índice que reflita a perda
do valor aquisitivo da moeda nacional, além do aluguel pagará tam · 
bém todos os impostos que recaiam ou venham a recair sobre o irn~ 1 

vel locado. A averbação foi feita conforme Mandado dado e passado ' 
aos 6-3-96, assinado pelo MM. Juiz Dr. Adolpho C. de Andrade Mel
lo Junior e documentos complementares, que ficam arquivados e pa 
ra os efeitos da alínea nQ 16 do inciso II do artigo 167 e de con 
formidade com o inciso III do artigo 169 da Lei nQ 6015 de 31 de 
dezembro de 1 3 ( redação dada pela Lei no 8245 de 18-10-91 ) . O 
referido r ade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 30 de agosto
de 1996 .. ~:x;;i::ii....LL.l....é.tJc:~t..e.i~~~~~ 

R-17-PENHORA-Certifico que por determinação do Juizo de Direito -
da 8~ Vara da Fazenda Pública através do ofício 218/97, datado de 

·10-03-97 assinado pelo MM. Juiz Dr. Milton Fernandes de Souza, a 
companhado do Auto de Penhora de 24-06-95, que ficam arquivados , 
foi o imóvel objeto da matrícula PENHORADO, para garantia da divi 
da de Cr$17.002.494.337 ( valor de 1985 ) , na ação de execução mo 
vida pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A em face de Sergi 
Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A e outros através do pro
cesso 1195 ( 85.001.500396-7 ). o referido ~~de, do que dou 
fé. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1998~LJf?aRAíft;? 

R-19-PENHORA - Certifico nos termos do Mandado passado por arde 
da MMa. Juiza Dra. Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi, da 109 
Vara da Fazenda Pública desta Cidade, acompanhado do Pe--

co". 
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nhora e Depósito de 10-11-00, sendo o Mandado datado de 06-10-00, 
foi o imóvel objeto da matrícula PENHORADO nos autos da execuçao 
fiscal nQ 2278/92, para garantia da dívida de R$674,84 , movi
da pela Fazenda do Município do Rio de Janeiro, em face de 
Car. Hosken S/A EngP.nha. e Const. O registro sómente poderá ser 
cancelado mediante o recolhimento dos emolumentos, salvo se a 
parte vencida na ação for a Fazenda Pública ( decisão normativa
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro-pr~ 
cesso no 29682/97 ) , tendo ficado om de sitário o Dep. Judiei 
al Carlos R. Bianch. O referido - v do que dou f é. Rio de 
Janeiro, 02 d e maio de 2001.~~-+~~~:L-~ 

AV.19 - RETIFIC~ÃO - Certifico que fJ;ã retificado o últirro ato praticado, para que passe a 
con.5tar corro R.18-PENHORA, e não Rl9 corro por equívoco constolL Averbação reita por 
erro materBJ evi::fente, corúàrrre estabeJece o inciso l, alínea "a" do art. 213 da Lei nº 60 l 5n3. O 
referido é verdade, do que doure. Rio de Janeiro, 08 de abril de 2009........ «~>...' ;p: 

A V.20- LOCAÇÃO - CertifX:o que pek> ~nto Particular datado de 29 de fuvereiro de 
2008, ct.tja cópia fica nesce Cartóro arquivada, SÉRGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS 
lMOBILIÁRIOS S.A., com sede em Nova Fri>urgo - RJ, na Estrada do Morro do Hans, nº 
01 , Distrito de Muri, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.096.305/0001-60, deu em k>cação a 
sala 231 do irrovel objeto da rmtrfcWa, à CIA. DE LOCAÇÃO VJRTIJAL DE 
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS E ESTAClONAMENTDS LIDA, com sede nesta cKlade, na 
Rua Morro Dois Irmãos, nº 169, Cord. CaJ11Jestre - Fregt.l!sia de Jacarepaguá, inseria no 
CNPJ/MF sob o nº 06.352.443/0001-28, pelo pra20 de 120 (cento e vinte) meses, a começar em 
O 1.03 .2008 e a terminar em 28.02.2018, pelo vabr de aluguel rrensaJ de RS 1.200,00, reajustado 
anuahnenle, devendo ser aplicado o lGP-M ou na Jà.lta deste o índice que vier a substitui-lo. Além 
do aluguel o locatário pagará os ir11:>ostos, taxas, inchl'>M: a taxa de preservação e extirvyão de 
~ndio, TPTU, condomínio, prêmio de seguro contra fogo que será feito em CorJ1>81lhia de livre 
escolha da locadora, bem coroo, todos os dermis erx;argos que inci:tam ou venham a incidir sobre 
o imóvel objeto da locação. A averbação !Oi fuita para os ekfüs da alínea nº 16 do inci5o II do 
artigo J 67 e de confurmidade com o inciso III do artigo J 69 da Lei nº 6015 de 31.12.1973 
(redação dada pela Lei nº 8245 de 18.10.1991). o rererido é verdade, do que dou te. Rio de 
Janeiro, 19 de maio de 2009; == e$ê' ;:F=--

R.21 - PENHORA - Certifico que por determiaação do Juízo de Direito da 41ª Vara Civel desta 
cidade, confonne Certidão datada de 20 de agosto de 2009, da qual comta o Tenm de 
Penhora datado de 20 de agosto de 2009, assinado peb MM. Juiz Dr. Wilson do Nascimerio 
Re~. foi a saa 231 , objeto da matricula. penhorado para garantia da divida de R.$663 .057,96, na 
ação de Cobrança nº 2000.001.164443-5 roovida pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO 
EMPRESARIAL CHARLES DE GAULLE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.717.106/0001-20 
contra SERGIO DOURA.DO EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS S/A, inserira no 

... ' V 111 VI ... 
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- ; JCa11 o como depos do bem, o 3º Depositário 
Rio de Jareiro, 21 de setembro de 2009. 

PRFDIAL (Protocolo: l 59513)- Certifico que o imóvel objeto da 
matrícula se acha inscrito na Secretaria Municipal de Fu.enda/RJ sob o número 
1554110-5 - C.L. 08631-9 A averbação foi feita a requerimento datado de 28 de maio de 
2013, instruído com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica número 00-4.219 810/2013-3, 
darada de 29 de abril de 2013, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda - Procuradoria 
GeraJ ºcipio - Prefeitura da Cidade do Rio de Jane· , que ficam neste Serviço 

referido é verdade, do que dou fé. Gerso Lucate6 Gabina 
~~~~~·~·=.=., _, digitei. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013. 4""'~........,,""'~./'---

R23-ARREMATACÃO <Protocolo. 158351}- Certifico que de conformidade ma Carta de 
Arrematação datada de 03 de dezembro de 2012, oriunda do JUÍ20 de Direito da 41 ªVara Cível 
da Comarca da Capital/RJ, assinada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wilson do Nascimento Reis, 
contendo o Auto de Praça Positivo datado de 27 de março de 2012, extraída dos autos da 
ação de execução por titulo judicia~ processo número 0171263-98.2000.8.19.0001 
(2000.001 .164443-5), proposta pelo CONDOMÍNIO DO CEN1RO EMPRESARIAL 
CHARLF.S DE GAUI.LE, ~rito no CNPJ/MF sob o número 28 717.106/0001-20, fuce a 
SERGIO DOURADO EMPREENDlMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., inscrito no CNPJ/MF 
sob o número 34.096.305/0001-60, foi o imóvel objeto da matricula arrematado por 
PROPRIETA NEGóCIOS IM:OBil.IÁRIOS LIDA., siruada nesta cidade, na Avcnjda Rio 
Branco, número 156, sala número 3338, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nÚJTlef"o 
30.651.947/0001-23, pelo valor de R.$2 200.000,00 (dojs milhões e dU2elltos mil reais). O 
imposto de transmissão foi pago pela guia número 1759917, em 28 de fevereiro de 26-1:3'. O 
laudêmio devido foi pago em 24 de a · de 2013, conforme Certidão de para 
T,-ansferência - CAT m'.unero 0016272 5-49 número 6001002 "::;4~=-=--*.7".;~~ 
onerosa). O referido é verdade, do que fé 

W~4~~M~~~~ que, fica 
cancelada a penhora objeto do R.1 , referent número 0127010-
06.1992.8.19.0001 (1992.120.004304-8) - livro tom : 2278192. que gravava o imóvel 
descrito na rmtrícula. A averbação fui~ita nos terrms do oficX> número 2624/2013/0F, datado 
de 20 de agosto de 2013, oriundo do Juízo de Direito da 12ª Vara da Fazeroa PúblU da 
Corrarca da CapitaVRJ, assmdo por Maria Aparecida Maia do Rosário - matrícula 01n3s1 , 
por ordem da ~ Jurza de Direito, Dr Cristiana Aparecida de Souza Santos, que fica neste 

rviço arquivado rere . verdade, do que dou fe. Eu, Marcelo Antonio T. de 
_-.,,.-tlr-:--~r,.....::::;----' digitei. Rio de Janeiro, 28 de rm.io de 2014. 
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AV.25-CANCEl..AtvfENTO DE HIPOIBCA (Protocolo: 175321)- Certifico que fua cancelada a 
hipoteca, objeto do R.14, que gravava o imóvel descrito na matrícula. Averbação fuita por 
determinação do MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, Dr. Wilson do 
Nascimento Re' _ -processo nº 0171263-98.2000.8.19.0001 (2000.001.164443-5), contida no 
Oficio nº 310/20 5/0F, d o de l6 de junho de 2~neste Serviço arquivado. O 
referido é verda u re. Eu, Rui Silva de Olive~ digitei. Rio de Janeiro, 30 
de junho de 2015 • 

A V.26-CANCELAMENTO D rotocolo: 175322 Certifico que fica cancelada a 
penhora, objeto do R.21 , referente ao processo nº 0171263-98.2000.8.19.0001 
(2000.001.164443-5), que gravava o im'>vel descrito na matri;ula. Averbação feita nos termos do 
Oficio nº 309/20 15/0F, do JUÍ20 de · ito da 41 ª Vara Cível da Comarca da Capita.VR.J, datado 
de 16 de junho de 2015, assinado pt; MM. J · Dr. Wilson do Nascimei~~- neste 
Serviço arquivado. O referido é verei ou te. Eu, Rui Silva de Olive~igitei 
Ri:> de Janeiro, 30 de'junho de 2015. • 

AV.27-CANCEL.AMENTO DE PEN lo: 175360 Certifico que fica canceiada a 
penhora, objeto do R.17, refurente ao cesso nº 0013627-94.1985.8.19.0001 
(1985.001.500396-7), que gravava o irrovel descrito na matri;ula. Averbação reita nos te~s do 
Oficio nº 638/2015/0F, do Jufzn de Direito da 8° Vara da Farenda Pública da Comarca da 
Cap' , datado de 01 de junho de 2015, assinado pek> MM. Juiz., Dr. Leomrdo Grandrmsson 

Chaves, te · o arquivado. O referido é verdade, do que dou fil. Eu, Rui 
O · · digitei Rio de Janeiro, 30 de jl.D1ho de 

Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica da matricula a que se refere, extraída nos 
termos do art. 19, §1° da Lei nº 6.015n3, dela constando todos os eventuais ônus e indisponibilidade 
que recaiam sobre mo re os atuais ietãrios ou sobre os detentores de direitos relativos 

Serviço do 7° Oficio de Registro rS"'-
Oficial Registrador: Décio Luiz Gomes - Mat. nº 
Em:llumentos R$ 71,30 
Fundgrat... ...... : R$ 1,42 
Lei 3217 .... .. RS 14,26 
Fundperj ........ : R$ 3,56 
Funperj ............ R$ 3,56 
Total. .... . ..... · R$ 96,95 

Luiz C ~t;r Pos 
3º or1c1ol \)\lu.,\111.1to • f R.I. 
c3a::i~!ro 94/5235 CGJ/RJ 

Poder Judiciário - TJERJ 
Corregedorta Geral de Justiça 
Selo de Fiscalização Betrõmco 

EBXB 09825 WWF 
Consulte a validade do selo em: 

http//w ww 3 t1n 1us br/s rtepubhco 

Rua Sete de Setembro, 32 - 3° andar - Centro - RJ 1CEP 20050-009 - (21) 2507-3515 1 (21) 2232-9744 
contato@7ri-rj .com.br - www.7ri-rj.com.br 
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