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(De acordo com o facilitado pelo parágrafo único do artigo 173 da Lei 6.015 de 31 de Dezembro de 1.973) 

IMÓVEL: Constituído pela fração ideal de 8. 737/2. 746.60 , que rresponderá ao 
apartamento TIPO, n.º 802 , do Bloco I , que se denominará " E .. 10 " , do conjunto 
residencial "VILLAGGIO DEI FIORI", com direito ao uso de 01 uma) vaga(s) de garagem 
localizada(s) em qualquer dos pavimentos/áreas para esse fim destinados; em construção na 
Rua NORONHA TORREZÃO n.º1811 e terreno próprio que mede; de frente 9I,50mts, onde 
confronta com a rua Noronha Torrezão; do lado direito 295,00mts onde confronta com o 
condomínio da vila n.º165 - fundos; do lado esquerdo 257,20mts, onde confronta com o prédio 
n.0217 da Associação das Filhas de Maria Imaculada para Serviço Doméstico, e nos fundos 
terminando em vela latina, com a área de 11 .361,16m2. Existindo uma faixa de recuo de 
13 7,25m2, que será doada ao Município de. Niterói até o aceite final da obra. fnscrito na PMN 
sob o n.º ,009.653-7. Proprietária: DIAGRAMA ENGENHARIA S/A, com sede nesta 
cidade, à Rua Miguel de Frias n.°77, salas 1.301 a 1.305, inscrita no CGC/MF sob o 
n.º27. l 98,597/0001-87. 

Av.l - ÓNUS. Data, 16 de fevereiro de 2.000. Certifico que por Escritura de,19 de dezembro 
de 1.997, do Cartório do 8º Oficio de Niterói, Livro 455, fls.063, a proprietária acima 
quaJificada deu em HIPOTECA em PRIMEIRO LUGAR em favor da CAJXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 

.. , dotada de personalidadejurldica de direito privado, com sede no Setor Bancário-Sul, Quadra 4, 
lotes 3 e 4, Brasília - DF, inscrita no CGC/MF sob o nº00.360.305/0001-04, dentre outros o 
imóvel acima descrito, pela quantia de RS?.192.140,00, para garantia da construção do 
conjunto residencial ''VlLLAGGIO DEI FIORr', constituído de 3(três) Blocos que se 
denominarão: "Ed. GERÂNIO", "Ed. BEGÔNIA" e "Ed. HIBISCO", com um total de 
300(trezentos) apartamentos e 314(trezentos e quatorze) vagas de garagem; Certifico mais, 
que por Escritura de 27 de Maio de l.998, do Cartório do 8° Oficio de Niterói, Livro 458, 
fls.195, a proprietária acima qualificada deu em HIPOTECA em SEGUNDO LUGAR em 
favor da SASSE - COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS, com sede na 
cidade de Brasília-Df', na SCN, quadra 01, lote A, 15°, 16° e 17° pavimentos, inscrita no 
CGCIMF sob o nº~.353/0033-05, dentre outros o imóvel acima descrito, para garantia do 
~~ habitações, cujo cumprimento das obrigações co atualmente 

antidas pela apólice de Seguro Garantia Executante onstrutor, ao 
e R$16.048.200,00. Niterói, 16 de feverei de _f"9QQ~7,}4' 

·~ iuíit.iÁv~~screvente, digitei e assino; e Eu, Ofici4 ,,)' · ' ,, . ,, ,, 
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(De acordo com o facuUado pelo parágrafo único do artigo 173 da Lei 6.01S de 31 de Dezembro de 1.973) 

R. 6 - ~o DE cmtDno. Data, 26 de abril de 2.000. Cedente: DIAGRAMA 
ENGINHARJA 8.A., retro qualificada. Cessionária: CAIXA ECONÕMICA FEi)~ 
retro qualificada Escritura de Alienação de Créditos Imobiliários, de 20 de abril de 2.000, do 
Cartório do 8° Oficio de Niterói, Livro 480, fls.001, Ato rf 001. A Cedente cede à Cessionária a 
totalidade dos setlfl créditos oriundos dos contratos de promessa ou de promessa de cesslQ, qUe 
compreende o principal, seu reajuste monetário, os juros e demais acessórios,. Valor dcs créditos 
e valor da cesslo - O somatório dos saldos devedores dos créditos objeto do presetQ importa, 
na data dá lavratura da escritura, em RS19.617.238,36, sendo que o valor da cessão desses 
mesmos créditos é izada pelo valor de RSl0.657.020,48. Fonna de pagamento - Pela 
presente ora ce ~ a,Cessionária pagará à Cedente, em moeda corrente nacional, o preço 
certo e aj ,,,.,---.,RSjl0.657. 48. Demais condições na escritura Niteróí~ 26 de $til de 
2.-000 .. F.u,>--__,_ ....,. o Oficial. (SELOS KAF 04605/81,8- BGZ 53748/749). 

R. 7 {J1ffiHORA, PROT. n. 0 1~. Devedor(a,s,es) ,_ MôN RECOIN 
MODAS LTDA, TALIB MENEZES MOREIRA, E ORVILIO RANGEL DOS 
SANTOS, antes qualificado. Credor(a,s,es) - GABRIELLE DE 
ARAUJO BRAGA. Ofício nº 0.168/2014 do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1 ª Região, 7ª Vara do Trabalho de Niterói-RJ; 
devidamente assinado pelo Juiz do· Trabaiho, Drª Márcia 
Cristina Teixeira Ca.rdoso, em 26 de março de 2014, conforme 
Processo N.º 0001024-32.2012.5.0l.0247, d meneio 
Foi ( raro) PENHORADO (s) o ( s) imóvel ( eis aci a/re~o <les~rito 
(s), para garantia d)-"')execuçao da d' 1dqy) io valo 
R$370.000,00. Níteróií _18/06/2014. 
Márcia Barreto o·' 
assino, 
13789) 
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