
2795 J 

DATA: 24/10/1.980. 
,,.. 

IMOVEL: Apartamento nQ 204 , com direito de uso de uma vaga par~ estaci 
n~mento de veiculo do Bloco 11 4 11

, do empreendimento denol_!!inado "Edifíci 
P1ccola Marina", em construção, com divisões internas proprias para m 
radia de uma sõ familia, e sua correspondente fraçdo ideal de 0,94 % d 
respectivo ter~en1 em que se localiza o aludido empreendimento, ntes d 
signado por gleba 02, da ãrea 30, do Loteamento "PORTO BRACUHY", Q Dis
trito deste munjidpio, que tem a área total de l2.215,49m2, con r tando 
com o Bouvelard Mar Azul, travessa da Carpa e Avenida do Marlim. 

PROPRIEiÃRIA: IMOBILIÃRIA SANTA RITA S/A., com sede Rio 
pital, ã rua Uruguaiana nQ 55, sala 607, inscrita no CGCMF sob o 
42.592.675/0001-17. REGISTRO ANTERIOR: Matrícula nQ -A-28 , do 
deste Oficio de Justiça. Angra dos Reis, 24/10/1 .980 Eu, J);..--l------:
matricula nQ 06/2562, responsãvel pelo expediente, su servo. 

R-1-2795: Data: 24/10/1980. PROMESSA DE COMPRA E VENDA: Credora SÃO CAR 
LOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇO[S l TOA., com sede no Rio de J neiro,C~ 
pi tal, na rua Prudente de Morais, 982-fundos , inscrita no CGCMF sob o 
nQ 34.129.593/0001-02. DEVEDORA: lMOBILIÃRIA SANTA RITA S/A., jã qualifj_ 
cada nesta matricula. A DlVEDORA prometeu vender o imõvel objeto desta -
matricula, em carãter irrevogãve~, pelo valor global de Cr$l .220.000,00, 
equivalentes ã data do contrato a 2.016,8956 Obrigações Reajustãveis do 
Tesouro Nacional (ORTN), pagi~el com um sinal de Cr$ 105.655,88, equiva
len t es a 174,6696 ORTN, ficando o sa ldo para ser pago da seguinte forma: 
a) Cr$ 16 533,89, equivalentes a 27,3337 ORTN, em uma unica parcela para 
o dia 20/07/1980; b) Cr$ 53.144,46, equivalentes a 87,8580 ORTN em nov~ 
(09) prestaçóes mensais e consecutivas no valor de Cr$ 5.904,94, equiva 
lentes a 9,7620 ORTN, cada uma, venrendo-se a primeira em 20/07/1980, ~ 
as demais em igual dia dos meses subsequentes; c) Cr$ 99.873,33, equiva 
lentes a 165,1099 ORTN, contra a ent rega das chaves, prevista para 
dia 30/07/1981; d\ Cr$ 944. 792.<lr,, equivalentes a 1.561,9244 ORTN, e 
oitenta e qu tro(84) prestoçoes mensais e consecutivas no valor de CrS 
Cr$ 16.677,9 , equivalentes a 27,5719 ORTN, cada uma, vencendo-se a pri~ 
meira em 20/ 4 81, e as demais em igual dia dos meses subsequentes. Na 
prestações enc·onadas na letra "d", acima, ji estio incluídos os juros ~ 
de 121 ao a o, ela Tabela Pr1ce. Tu do nos termos da escritura de promc 
Sa de compr e v nda lavrad a ~m notas do 180 Oficia da cidade do Rio d 
Janeiro, Ca ital, no ivro Sl 2973, tls. 026 , em 14/07/1.980, ato 
005, distr· ~ t Cartõ110 :,ob o nQ 41 , do livro 18, fls.QJ 
13 10/1. 80 de transmissio foi pago no valor de Cr$ 
C $ 12.200, L"ia e informaçao n925,1263 , de 26/08/1.980, 
r de ba - os is. Angra dos Reis, 24/10/1.98 -:. ~-• . ,

, Respons;Ível pelo Expediente, subs f~·i• lab . .... __ 
-+---f->L---+----+--+ _ t'rS ..... __ 9._':f. Q_, º-

71 .980 . HIPOTECA ANTERIOR. O imovel &fl-'H. 46-t!-t'-';.+,1111fó1 
~'?::=~~:...:..- ~untamente com 3s demais unidades do empreen 

ETRA S Cridito Imobjli irio , conforme consta d 
e i matrfcu nQ 283, do qual a credo1a mencionad 

conheci cnto . Angra dos Reis, 24/10/1980. 
---....-+--1-.!"..3_~_::-_.::_::_4_t-_::_--,rr:n'T"fi""T!"'l"";ia-~Q 06/2562, re~Pondendl"--=--~l"'-'~"---'~ilit,;,l,I 

ente, 



Ministério rln 01 ... ..._: __ _ 

Í FOLHAI 

LvERsoJ 

Av:03-2795:- CÉDULA HIPOTECÁRIA INTEGRAL.-
Emitente.- LETR A 5/A- CRÉDITO IMOOILIÁRIO., com sede na cidade do Rló de 

' l A i it no CGC . nll . 34.040.550/00'01 ._ J1neiro, a Rua Rodrigo Silva 8- , nscr a 

56. 
Devedora .- IMOBILIÁRIA SANTA RITA S/A., já qualificada . 

Favorecida . - LETR A S/l- CRÉDITO IMDOILIÁR IO., j; qualificada • 

Titulo.- C~dula n0,Ó32- S~rie 1/1 de 08 . 02 .1984. 

Valor,- a 99.DOO.DDD,DD.- , 
Condições.- A dívida foi constituída em 20 . 06 . 1980 e devera 

de uma só vez em DB. ~2.1989, vencendo a taxa nominal de Juros 

ano.- Angra dos Reis, 29 de fevereiro de 1984. D Oficial: 

.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Av.04-2795 - RESCISÃO .- Procede-se a esta averbação nos term 

ra p~blica lavrada nas notas deste OfÍc i o de Justiça, l ivro 
"f- --....,i.~-,----J 

ato 44 , datada de 06,06.1986, fica rescindida a transação constante do 

R. 01 da presente matricula , para todos os efeitos de direito, voltando o

imÓvel ao -"T"-~ terior.- Angra dos Reis, 10 de j unho de 1986. •-
Oficial: 

-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -
Av.05-2?,s.- Feita para constar que a hipoteca mencionada na Av.O . r . . , . 
matricula. fo.J,..--1fancalada conforme se verifica da Av.e6 

dt> 11~-AL.- Angra dos Reis, 10 de julho de 1,06. O OficiaI;;;-')•"-::::;:=:::;:;~-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - -.. -.-.-.-. 
Av .06-2795.- CANCELAMENTO 

mos da autorizaçeo data da de 18.12.85, 
Av.03 desta matrícula, para todos 

10 de julho de 1986. O Oricial: 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
R.0~-2795.- COMPRA E VENDA.-

- e a esta aver ação nos ter 
n tar que fie cancelada e 

direito.- Angra dos Reis, 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Adquirente.- JUAN MARCOS CARLOS italiano, divorciado, empresário, 
identidade nll. 6695251 expedida Federal A,rgentina em 27.13 • . 
63, residente e domiciliado em Buenos Aires- Argentina, na Ruà Rodrigues 
Pene 1976- 1111 andar, aptll."A".

Trensmitente.- IMOBILIÁRIA SANTA 
' , Forma do Titulo.- Escriture publ 

Justiça, livvo 97, rls. 116, 

Valor.- CZS 100.000,00 ( ca 
manto do ITBI conforme gui 
julho de 1986. O •ricial: 

., Já qualificada.-

da nas notas deste Oficio de 
a de 30.06.86. 

os).- Consta da escritura o paga-
2501-5.- Angra dos Reis, 10 de / 



CERTIFICO, finalmente, que sobre o imóvel objeto da presente matrícula, foi 
determinado o Gravame da Enfiteuse Federal nos termos do OFÍCIO SPU/RJ/COCAP Nº 
3454/2014, ratificado pelo OFICIO SPU/RJ/CPCAP Nº 413/2015, expedidos pela Secretaria 
do Patrimônio da União - SPU/RJ em 03/07/2014 e 27/01/2015 respectivamente, devendo os 
Serviços Notariais e Registrais cumprirem a determinação contida no Artigo nº33, paragrafo 
2º, inciso I, letras a), b) e c); e inciso li, paragrafo 3º da Lei Federal nº9636 de 15 de maio de 
1998, ou seja absterem de praticar qualquer ato definitivo, translativo de domínio sobre o 
mencionado imóvel, até posterior legalização Junto à Secretaria do Patrimônio da Uni_ão -
SPU/RJ, conforme consta da AV-27 às folhas 274 do Livro 2-~m HY03/2015. O refendo é 
verdade e dou fé. Angra dos Reis, 24 de outubro de 2016. ~ 

CARTÓRIO 1º OACIO ll: ANGRA DOS RBS 
R!dido Certdao N' 16/002170 

Cr6~~A., "',; ;•,,,. ~.~ .. 
8~3 -. 

Certrfico e dou fé que a presente cóp1a é urra reprodução frei da rratrícula a que se refere, extra~a nos terrros do 
art 19 §1º da lei 6015/73, dela constando todos os eventuais ônus que recaiam sobre o irróvet 
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