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REG ISTRO . GERAL 

REGISTRO DE IM6VEIS DO 9° OFICIO 
AV. NILO PE<;ANHA" 12-6°ANDAR. 

CERTIDAO 

299170 / MZ 

IMATR.fCULA 

221.084 
["CHA OJ go OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 

CAPITAL DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO 
OS de setemhro de 1qq7_ 

IMOVEL Apartamento 803 do Bloco Ol - Edif!cio Jardim das Mangueiras - inte

grante do Coujunto Residencial "Bosque da Mirataia", a ser constru!do 

com o nQ 350 pela RUA MIRATAIA. co~ direito a uma vaga de garagem no 

estacionamento descoberto. na FREGUESIA DE JACAREPAGU! e sua correspoE 

dente fracio ideal de 10.507/4.092.728 do terreno designado por lote -

01 do PAL 43.293. medindo na totalidade: - 12.23m de frente em curva 

interna subordinada a um raio de 20.00m. mais 6,00m em reta. mais -

22,46m em· curva externa subordinada a um raio de 99.00m. mais 8,00m em 

reta. mais 81.16m em curva externa subordinada a um raio de 172,25m. 

mais 69.00m em reta. mais 25,97m em curva interna subordinada a um 

raio de 57.25m, mais 57,30m em curva interns subordinada a um raio de 

191,25m. mais l.2.09m em curva interna subordinada a um raio de 31,50m; 

218,lOm. nos fundos; 67.00m a direita ea esquerda, partindo do alinha

mento da Rua Mirataia, mede 58,00m aprofundando o terreno, mais 38,70m 

al~rgando o terreno ate alcan~ar o alinhamento da Rua Sao Deodato (Rua 

a ser _urbanizada), por onde o lote faz a 22 testada e medindo 9,40m a

profundando o terreno, mai~ 38,80m estreitando o terreno, mais 79,25m 

aprofundando o terreno, mais 36.60m alargando o terreno ate alcancar o 

alinhamento da Rua Sao Deodato (Rua a ser urbanizada). por onde o lote 

faz a 3~ testada e medindo 10.00m aprofundando o terreno, mais 36,lOm 

estreitando o terreno, mais 39 ,45m aprofundando o terreno, con.frontan

do a direita com o lote 02 do PAL 43.293. de pro?riedade da Diagrama -

Engenharia S/~ ou sucessores; a esquerda, parte com o lote 02 do PAL -

42.706. de propriedade da Diagrama Engenharia S/A ou sucessores e par

te com a Rua Sao Deodato, lado impar (Rua a ser urbanizada) e ·parte 

com terreno do Espolio de Raul de Farias ou sucessoree e nos fundos, -

parte com o lote 02 do PAL n2 43.293, da Diagrama Engenharia S/A ou .s~ 

cessores e parte com a !rea destinada a equipamento Urbano e Comunita

rio, doada ao Munic!pio do Rio de Janeiro. INSCRICAO NO FRE . com o nume 

ro 1.874.684-2 (MP) e CL nQ 01.856-4. PROPRIETARIA: R.C. CORTES ENGE

NHAR.IA S/A, com ~e~e nes·ta ci:dade, CGC nQ 32.563.04l/0001-82, que ad

quiriu o terreno face a cisao da Diagrama Engenharia S/A, confonne re

querimento de 22.03.95 e e111 cumprimento a deliberacio da Assembliia G!_ 

Segue no verso 
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RMO DE OBRTGA ~ mac~{culas nWll! ~ CuES: Conata averbado com o Q 02. nas ~ 

ros l80.1SS e 180.157, em 01,ll,91, o requerimento de 11,t0.9l, ins

truido pela certidao da SMUMA nQ 60,154 de 10.10.91, pelos quais a 

DIA.GRAMA ENGENRARIA. S/A aNsinou com o t1UN.IC!PIO DO RIO DE JANEIRO, 

termo de obrigacoes de 10.10.91, comprometendo-se a execut~r obras de 

urbanizacao nas Ruas 

vista o despacho 

e Sao Deodato, tendo em 
e 

Foi registrado com o nQ 06 na matricula nQ 

196.452, em 14.09.95, o memorial de incorpora~ao conforme requerimen

to de 03.08.95; dele constando que nao ha prazo de carencia e que perten-

cerao ao condom{nio, 

no estacionamento 

tos l.201 a 

bertura. 

garagem situadas 

co-
' l 

.. -: ~, 
-;· 

0TECA EM lQ GRAU: Pelo instrumento partic prenot~ 

do em 12,08.97, com o n2 670.560, as fls, 174v, do livro·l-D0,R.G.C0! 

TES ENGENHARIA S/A, antes citada, deu o imovel em hipoteca ao BANCO -

BRADESCO S/A, com sede em Osasco-Sao Paulo, GGC 60.-746.948/000L-12, -

em garantia da d!vida de R$4.400.000,00 (negte valor inclu!dos outros 

imoveis), a ser paga em .120 meses, vencen~o-se a d{vida em 07.11~1999 

aos juros de 12,28% ao ano, regendo-se o contrato pelas demais claus~ 

lase condi~oes constantes do tltulo. Rio de Janeiro, 05 de setembro 

Segue na ficha 02. 
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Av.04 

Av.OS 

AV - 6 

de 1997.--

CONST U~AO: Pelo requerimento de 24.11.1998, 

com o nQ 721.439, fls 214, do LO 

002830 de 24.11.1998, 

1-FG, fica 

BIPOTECA EM 1 ° 

jane iro de 

em 25.11.1998, 

numero 

09/1 2/04, 

o Ofi cial /--1.Rl'-._r.+-,.s.-+-+-___.,.,c__,~""----.~-------

------------------------------------' 
PENHORA: Pela certidao de 11/07/16 da 6• Vara Civel de ! , R - 7 
JacarepaguA - RJ, prenotada em 20/07/16 com o n° 17043791 

a fl. 224 do livro 1-IZ, fica registrada a PENHORA EM 1° 
GRAU do im6vel, para garantia da divida no valor de 

R$26.624,16, decidida nos autos da acao movida por· 
CONDOMfNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DA MIRATAIA em\ 

Segue no verso 
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face de MARIA DE 

0038149-48 .2014. 

de agosto 

0 Oficial 

( Pro !J O n° 

b s d .. 

o , 01 

EBPP30444 LQX 

CERTIFICO QUE, esta c6pia e reprodu~ao autentica da Flcha da Matrfcula 221084, 
extraida nos termos do artigo 19 § 1° da Lei 6015n3, dela constando todos eventuais 
onus reconhecidos por lei gravando o im6vel dela objeto, desde 29/07/1937, data da 
funda~o deste Servi~o Registral, ate hoje; nao havendo no lndicador Pessoal, qualquer 
indisponibilidade para o(s) detentor(es) de seu domfnio e de seus dlreltos. Dou fe. 
Eu, , conferi esta certidao de onus reais . 

Poder Judiciario • T JERJ 
Com,gedoria Geral da JuSIQI 

Seki de Frscahza~o Eletriinico 
ECNCn897 JNI 

Consulte a validade do selo em: 

https:/lwww3.tjrj.jus.br/sitepublico 

Rio de Janeiro, 18 de abrll de 2018. 
Reglmento do Custas Tabela 05.4 

CortldAo: RS 73,39 
Lei 3217/1999 (FETJ): RS 14,87 

Ler ~664/2005 (FUNDPERJ): RS 3,66 
Lw 111/2006 (FUNPERJ): RS 3,66 

Let 6281/2012 (FUNARPEN): RS 2,93 
Lei 6370/2012(PMCMV): RS 1.46 

Valor Total: RS 99 n 


