
I 

--OFiCIO REGISTRO 
/ OE IM6VEIS RJ 

CERTIDAO 
18/004867 

REGISTRO GERAL 

IMOVEL:Sala 8!2 do Edificio na rua do Ouvidor nQ 60, na fregue
sia da ~andelaria, ea correapondente fracio ideal de 0,0083 do 
es~ectivo terreno gue mede 15,65m de frente, mais 7,85m em cur
a interna subordinada a um raio de s,oom concordando com o ali-

nh~ento do Beco das Cancelas; 40,50m do lado direito em reta, -
ais 7,94m em curva interna subordinada a um raio de s,oom, con
ordando com o alinhamento da rua do Rosario; 59,51m do lado es
erdo em 3 segmentos de 32,80m maia 9,08m estreitando o terreno 

ais 17,63m aprofundando o terreno, e B,0Sm nQS fundos; confron-
tando a direita com o Beco daa Cancelas, a esquerda com o predio 
54 e nos fundos com a rua do Rosario. PROPRIETARIOS: SOL AM!RICA 

OM~RCIO E PLANEJAMENTO S/A., com sede nesta cidade, CGC. numero 
30.261.945/0001•28 de 60% e SUL AM!RICA IMOBILIARIA S/A. COM se
e nesta cidade, CGC. 42.569.038/0001-20 de 40\. Adquirido con

fonne R-05 e R-06 da matricula 9119 do livro 2-0. Inscricao FRE 
Ol.576.934-2 e CL. 06192- do que dou fe. Rio de Janeiro, 5 de 

outubro de 1979. Assinados: o Escrevente Juramentado Joao de Deus 
oelho e o Oficial Walter de Mello Cruxen.///////1////////////// 

-01-PROMESSA DE VENDA:Certifico que, pela· escritura de 10.09.79 
avrada nas notas do Tabeliao do 70 Oficio desta cidade no livro 
340 a fls.132v, a proprietaria nomeada em 22 lugar prometeu 
ender todos os seus direitos a compra de 40% da fracao do terr! 
o, bern como as acessoes correspondentes a unidade objeto da ma

tricula, a SUL AMtRICA TERRESTRES, MAR!TIMOS E ACIDENTES, COMPA
NHIA DE SEGUROS, CGC. 33.429.226/0001-61, com sede -nesta cidade,. 

lo precode crU.380.000,00, sendo Cr$994.000,00 pela fracao 
e Cr$386.000,00 pelas acessoes, a ser pago na forma estipulada-
o titulo. o Imposto de Transmissao foi p~go pela guia 2467824- 7

, ; 

e · 03.10.79; do que dou fe. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1979 
ssinados: O Escrevente Juramentado Paulo Coelho e o Oficial Wal 
er de Mello Cruxen.///////////////////////////////////////////7 

-02-PROMESSAS DE VENDA EDE CESS!O:Certifico gue, pela escritu
a de 12.09.79, lavrada nas notas do Tabeliao do 72 Oficio desta 
idade no livro 2357 a fls.145, a primeira proprietaria qualifi
ada na matr!cula prometeu vender ea cessionaria qualificada no 

R-01, prometeu ceder o irnovel objeto da matricula a TRANSFORTE -
/A. TRANSPORTADORA DE VALORES, com sede nesta cidade, CGC n-ame-
0 33.183.757-0001-17, pelo preco total de Cr$3.450.000,00,sendo 
r$1.490.000,00 pela venda de ~oi da fracao e Cr$580.000,00 pe 
a mesma proporcao da salar e Cr$1.380.000,00 pela cessao de 

40% da unidade (nele incluida a fracao). o contrato foi feito em 
arater irre~ogavel e irretratavel. 0 Imposto de Transmissao foi 
ago pela guia nQ 2487425;do que dou fe. Rio de Janeiro, 17 de 
ezembro de 1979. Assina~s: 0 Escrevente Juramentado Joao de 
eus Coelho e o Oficial Walter de Mello <:ruxen.///////////////1/ 
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AV-03-CONSTRUcio:Certifico que, a construcao do im6vel objeto da 
matricula foi concluida, tendo sido o babite-se concedido em 12 
de junho de 1982. A averbacao foi feita a requerimento datado de 
12.07.82, instruido com a certidao do Departamento de Edifica
coes, neste cart6rio arquivados; do que dou fe. Rio de Janeiro,-
28 de julho de 1982. Aesinados: A Tecnica Judiciaria Juramentada 
Beatriz Cruxen Marques e o Oficial Paulo Jorge Lencastre./////// 

R-04-CESSAO:Certifico que, pela escritura de 03,08.90, lavrada -
nas notas do Tabeliao do 7Q Oficio desta cidade no livro 2970 a 
fls. Sul America Terrestres, Maritimos e Acidentes _ ·companhia 
de Seguros; ja qualificada, efetivou c. cessao de 40% do imovel,
prometida no R-02, em favor de TRANSFORTE S/A. TRANSPORTADORA DE 
VALORES, ja qualificada, pelo preco total de Cr$1,38, integral
mente pago. o Impasto de Transmissao foi pago pelafl~ 48942/~ 
do que dou fe. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1990 _tttRref:lt:h 

R-05-VENDA:Certifico que, pela mesma escritura do -04, as pro
prietar1as qualificadas na matricula, venderam o imovel ali des
crito, a TRANSFORTE S/A. TRANSPORTADORA DE VALORES, ja qualific! 
da, pelo pre~o total de cr$3,45. o Imposto de Transmissao foi 
po.go pelas ·-guias 2467824 e ~~•• ~• dou fO. Rio de ;Ja-
neiro, 21 de agosto de 1990~1,af½o/::le!D.- · 

AV-06-NOVA DENOMINACAO-Certifico ~e Transforte S/A Transportad£ 
ra de Valores, teve sua den9minacao alterada para TRANSFORTE S/A 

IGIWCIA E TRANSFORTE DE VALORES. A averbacao foi feita a re 
querimento datado de 2-8-95, instruido com documento comprobato= 
rio, neste cartor~ados; do que dou fe. Rio de Janeiro,04 
de agosto de 19 9 5 ~ J OceR@.. 

R-07-l!IPOTECA-Certifico que pela escritura de 20-04-95, lavrada 
nas notas do Tabeliao do 230 Oficio desta Cidade, livro 6262 a 
fls. 103, Transforte S.A - Vigilancia e Transporte de Valores,ja 
ualificada, hipotecou o im6vel objeto da matricula ao UNIBANCO

I~O DE BANCOS BRASILEIROS S/A., com sede em Sao Paulo-SP, CGC 
g 33.700.394/0001-40, para garantia da divida de R$259.800,00,• 

equivalente em 28-9-94 a US$300,000,00, nele incluido outros imo 
veis, a ser paga da seguinte· forma: em 8_-3"-95, US$30.187 ,OO, em 
8.9.95, 0S$34.500,00, em 8-3-96, US$34.125,00, em 6-9-96, US$---
34.125,00, em 7-3-97, 0S$34.125,00, em 8-9-97, US$334.687,50,sen 
do convertidos a taxa de venda do dolar norte americano, informa 
da pelo Banco Central do Brasil, no dia util imediatamente ante= 
rior as datas de vencimento de cada parcela, aos juros calcula-
dos a taxa de 22,50000000% ao ano, tendo sido para os efeitos do 
artigo 818 do Codigo CiviJ, dado ao imovel gravado com primeira 
e especial hipoteca or de R$185.000,~0,nele incluido outros 
im6veis. O referido ade, do que dou fe. Rio de J neir, 04 
de agosto de 1995. 
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AV-OS-ADITAMENTO-Certifico que pelo Instrumento Particular datado 
de_OB-09-97 , que fica arguivado, Unibanco-Uniao de Bancos Brasi-
leiros S/A, como credora e Transforte Vigilancia e Transporte de 
V~lores ~tda, come devedora, aditam a hipoteca objeto do R-7, a_
f~ de_ficar consignado que o prazo de vencimento final do empre!_ 
tima fica prorrogado pelo periodo de 367 dias, a contar de 8-9-97 
vencendo-se em 10-09-98, a devedora reconhece como liquido e cer
to o saldo devedor do emprestirno apurado nesta data, no montante
de US$300.000,00, equivalentes, nesta data a R$327.630,00,do qual 
s7 confessa devedora, que sobre o saldo devedor, incidirao, a pa£ 
tir desta data, encargos a taxa fixa de 211 a.a.linear, sendo que 
nesta taxa estao compreendidos as juros ea comissao de repasse • 
O referido e~de, do gue dou fe. Rio de Janeiro, 27 de novem
bro de 1997 ~ ,u (2,o,&;::2 

AV-09-NOVA DENOMINACAO-Certifico gue Transforte SIA Vigilancia e 
Transporte de Valores, teve sua denominacao alterada para Trans-
forte Vigilancia e Transportes de Valores Ltda. A averbacao foi -
feita a requerimento datado de 10-11-97, instruido com documentos 
comprobatorios que ficam ar~~a; do que dou fe. Rio de Janei
ro, 27 de novembro de 1997.~dtf t2c11Bf?-
AV.10- Certifico que de conformidade corn a cornunicacao feita em 
28.08.98, pelo Sr. Ary Cesar Sucena Filho, Tabeliao SUl:>st1tuto 
em exercicio do 230 Oficio de Notas desta cidade, fica consigna 
do que a CND apresentada para a lavratura da escritura de 20_ de 
abril de 1994, livro 6262 a fls.103, foi a de no "490.910 serie 
F" e nao a CND de no 479.521 serie F, como por equlvoco foi ~e!! 
cionado na dita escritura. a referido~dade, d~ue dou fe.-
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1998~1zl?at~ • 

AV.11-ADITAMENTO- Certifico que pelo Instrumento Particular de 
Aditamento (no 001.638043-0), datado de 11 de maio de 1998, cuja 
copia fica neste Cartorio arquivado, Unibanco-Uniao de Bancos 
Brasileiros S/A, como credor e Transforte Vigilancia e Transpor 
te de Valores Ltda., como devedora, aditaram a hipoteca objeto 
do R.07/AV.08, a fim de ficar consignado que o prazo de vencimen 
to final foi prorrogado para 25.03.1999, a devedora reconhece co 
mo liquido e certo o saldo devedor do emprestimo apurado nesta = 
data, no montante de US$283.735,ll, equivalentes em 11/05/98 a 
R$324.79l,58, do gual se confessa devedora, e sobre este saldo -
devedor incidirao encargos a taxa fixa de 211 a.a.linear, sendo 
que nesta taxa estio compreendidos os juros e comissao de repas 
se; ficando ratificadas todas as demais clausulas e condicoes = 
constantes do Contrato de Emprestimo, e seu Aditamento, especial 
mente forma de pagamento e as garantias eventualmente constitui= 
das, que perrnanecem em pl~no vigor incluise na forma e condicoes 
dos respectivos instrumentos constitutivos, conforme estipulados 
no contrato a que este se reporta e do qual passa a £~er ~arte 
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a· 9rante e . ~~-;:-:--:-----------------, io de Janei ~nseparave1 o 

ro, 28 de ~go· t referido m-v r ade do que dou fe. -
AV 12 8 o de 1998 ' · * 
~'rl\ME»tr>n • ., II .llc,1. ~ 
~,L1:.amen~ Certifi ~ 
copia fie OOl.6~8457_2)co que pelo Instrumento Particular ~e 
Brasite· a neste Cartori • datado de 23 de marco de 1999, cuJa 
de v iro S/A, como O arquivado, Unibanco-Uniao de Bancos -
R 07 a/lores Ltda. c credor e Transforte Vigilancla e Tran~porte 

• AV.OS/AV 11' omo devedora, aditaram a hipoteca objeto do 
~nto final d~ e~ a_fi~ de ~icar consignado que o prazo de venc! 
-dias, a contar d prestimo fica prorrogado pelo periodo de 370 -
dora reconhec e 23 /03/1999, vencendo-se em 27.03.2000, a dev~ 
mo apurado n e como liquldo e certo o saldo devedor do empresti
em 23 03 99 esta data, no montante de US$242.806,42,equivalentes 
bre e;te· 1: R$451.790,84, do qual se confessa devedora, e s~ 
40 OOOOOOsa o devedor incidirao encargos a taxa fixa de.
do~ . OO% a.a. linear, sendo que nesta taxa estao compreendi
as dos Juros_e a comissao de repasse; ficando ratificadas toda~
t· ernais clausula~ e condicoes constantes do Contrato de Em~re~ 
R~mo, e seus Aditamentos. o referido e :m• do que dou fe. -

1.o de Janeiro, 17 de novembro de 1999 -~n On,@ * 

AV-13-INDISPONIBILIDADE - ·certifico que em cumprimento ao 'aviso 
nQ 213/2001, da Corregedoria Geralda Justica do Estado do Rio 
de Janeiro, publicado no Diario Oficial-Secao I de 10 de julho
de 2001, fica o imovel objeto da matricula em INDISPONIBILIDADE 
nos autos do processo no 90,001/2001 da 244 Vara civel da ComaE 
ca da Capital. 0 referido em,~e, do que dou fe. Rio de Ja-
neiro, 10 de julho de 2001.~t! Oo1/)0. 

AV-14-INDISPONIBILIDADE - Certifico que nos termos do Oficio no 
-041/02, datado de 17 de janeiro de 2002, da 1~ Vara do Trabalho 
de Volta Redonda-RJ, fica o imovel objeto da matricula em INDI§ 
PONIBILIDADE nos autos do processo no MC 1242/01, movido pelo -
Sindicato das Empresas de Seguranca e Vigilancia de Transportes 
de Valores VRS FLUM, em face de Trans~orte Vigilancia Transpor
tes Valor~s Ltda., e outros, tendo sido o oficio assinado pela
MMa. Juiza Dra. Linda Brandao Dias. 0 referido e v~r~, do -
que dou fe, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2O02.~100,&'a 

R.15-PENHORA:Certifico gue em cumprime.nto ao MandaSo de Penhora -
do Juizo de Direito da 121 Vara de Fazenda Publica desta cidade,
dado e passado aos 05 de junho de 2006, acompanhado do Auto de 
Penhora, Avaliacao e Deposito datado de 18/07/2006, fica o imovel 
objeto da matricula penhorado para garantia da divida de R$ •••••• 
R$9.061,20, nos autos da Execucao Fiscal 2004.120;042326-0, movi
da pelo Municipio do Rio de Janeiro contra Massa Falida de Trans
forte - Vigilancia e Transporte de Valores Ltda.; ficando como de 
poeitario Wanderlin Tavares Biridiba, 60 bepositario Judicial. Es 
te registro somente poderi ser cancelado mediante o reco e -
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d ---~ I DA CIOADE 00 RIO DE JANEIRO 
~~ eJDoltnnento 
•uulica (d . !, salvo se 
tado do R.ecisao nolllati a Parte vencida na acao for a Fazenda -
que dou f~o de Janeu:o va da Corregedoria-Geral da Justica do Es 

e. Rio de Jan 7 Proc. 29682/97). o referic,6',e::erdaM,do 
AV 16 CAN euo, 27 de marco de 2007. M..J.J..yv;,o/;I!:::. S 
-· - c~ o 
ind~iiiade ob' to 10 DE INDISPONmILIDADE • Cerrl&o que tica can::elada a 
1eita de conm • !JC da AV.14 que ,,-avava o im:'.>vel descrifo m rmtrcula. A a~rba~ i>i 
Volla Redoma ~e com 0&:-, rf 033711008 do Juim de Dmto da 1• Vara do Trabalho de 
Garce da Silva, ' datado 30 de sefeni>ro de 2008, assinado peb MM. Jurz, Dr. ~ 
Janeiro 22 d que b neste rio arq · o. 0 relmfo e venfade, do que dou Je. Joo de 

' e 0 tiubro de 2008~~~M6o~lL:!,-. _ _ -

AV. I 7-INDISJ>ONJBIUD . · ~ d ".n• Juiz de . . ADE <Protocolo· I 5 77}- Certifico que por detennma~o ~ JVUYi . 

. Dircrto, Dr. Antonio Augusto de Toledo Gaspar, da 3• Vana Empresaria~ da CapitaVRJ, 
contida no Oficio n° 600/2013/0F, datado de 16 de n,ajo de 2013, processo n° 01 !2196• 
71.200J.8.19.000J (2001.001.109376-7), da mass.a faJida de Transfurte Vigi!Ancia e Transpone 
de V res Lrda, fica o irn6~ 0 ~ incfisponivel. O referido e verdade, do que 
dou ~ Rld Silw de Oliveira._~,.,,_,, digi(ei. Rio de Janeiro. 19 de jwtho de 
2013. • 

~ 0 rotocolo: 191837 • Certffico que, nos tenros do Oficio rf 
612018/0F, datado d 11 de janeiro de 2018, assinado eletronicamente por Janice Magali Pires de 
Barros - Escriw - Matr. 01/13858, por ordem do MM. Juiz de Direito, oriurxio da 3• Vara 
Wl)resarial da Coimrca da CapitaVRJ, tendo em visca o constante do processo rf 0I12196-
71.200l.8. I9.000I (2001.001.109376-7) - CJasse/AssLDlto: Falencia de fnl)resari.'.>s, Socied. 
Wl)resarias, Mx:l'OelJ1)resas e E.n,,resas de Peq. Porte - Requerimerio - Administra~o Judicial I 
~Ao Judicial e Falfax::ia, colJ1>11IeCCndo coroo parte: Massa Falida de TRANSFORTE 
VTGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LIDA., e outros, ftca o imovel descrito na 
matricwa ~~ca . j) ~re ·iao e verdade, do gue dou fe. Eu, Ra.mel dos Santos 
Monteiro -~~. 4° Oficial Substituto, digitei. Rio de Janeiro, 06 de ievereio de 
2018. __ ;...__...,,-c;. __ 

Certifico que a presente c6pia e reprod~io autentica da matrlcula a que se refere, extralda nos 
termos do art. 19, §1° da Lein• 6.015n3, dela constando todoe os eventuais 6nus e indisponibllidade 
que recaiam sobft! o i_T6vel sobre os 4tuals proprie~rio8 ou sobre os detentores de direitos relativos 
aomesmo. r 
RiodeJaneiro, 1~ 6}.wJS \_ 

""' \..J---":-_ _;) > 
Sen,,y0 do 7°0fic10 de Re~6w1s

1

1RJ 
Ofic,aJ Reg1strador Decio Luiz Gomes - May n• 90/230 
8roumentos RS 73,39 , 
Fundgrat. RS 1,"6 
Le, 3217 RS 14,67 
FundperJ RS 3,66 
FunperJ RS 3,66 
Total ..... . RS 99,n 

Fbder Judiceno - T JERJ 
Corregedorra Geral de Justir;:a 

Sek> de Frscaliza~!o BetrOnico 
ECON 27728 ZJY 

Console a valldade do selo em. 
http/,ww w 3 tin 1us.br/srtepubflc;o 
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