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9" O:FiCIO DE REGISTRO DE JM6VJ,;i., ;. 

~tamento 904 d! b=~~:~:::::::::::~:::0 fl 
na Rua Projetada 3 do PAA 11932 n° 12, na Freguesia de :j 'i 

Jacarepagua, e correspondente fra~ao de 4/1.200 do terreno, ~ 
que rnede em sua totalidade 70,46m de frente em 
subordinada a urn raio externo de 55, OOm, mais 

curva subordinada awn raio interno de 178,00lt\, mais 153,27m 

em curva subordinada a um raio externo de 306, 00m, 

86, 84m em curva subordinada a um raio interno de 854, OOm, 

mais 30, 88m, mais 11, 16m em curva subordinada a um raio 

j 

~ 

interno de 10,00m concordando com o alinhamento da Rua 

Projetada 4, por onde mede 7, 97m em curva subordinada a um 

raio externo de 35,00m, mais 7,12m em curva subordinada awn 
raio interno de 10, 00m. mais 49, 88m, mais 15, 05m. em curva 

subordinada a um raio i.nterno de 10, 00m concordando com o 
alinhamento da Avenida Projetada 3, por onde mede 221, 00m 
subordinada a um raio externo de 4.551,00m, mais 229,78m em 

curva subordinada a um raio interno de 195,00m, mais 40,69m. 
mais 38, 49m em curva suhordinada a um raio interno de 
88,00m, 119,61m a esquerda em dais segmentos de 52,49m. mais 
67,12m confrontando com o lote 2 da quadra 1 do PAL 46342 de • 
propriedade de Quatro de Janeiro Administra~ao e ·j 

~ Participacoes Ltda. ZNSCRZ<;AO FXSCAL: 3050993-9 (MP} CL 
':J 

21559-0. PROPIUETARXA: PAN 2007 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS i_,,~_:m.•·.~-~ 

SI/!., CNPJ 06 .337 . 750/0001-30, com sede nesta cidade, que 'IJ1J. ~ 
de Janeiro Administracao e adquiriu por compra a 

Participac~es Ltda, · a 11/11/04 do 4° 
de Sao Joao de M em 

de 

registrada 17/12/04 com o n° 3 na 
matricula 285418, a KJ:P()TBCA EM 1° GRAU do im6vel, dada p or 
PAN 2007 EMPREENDIMENTOS !MOBILIA.RIOS S/A, em favor da CAIXA 

Segue no verso . 
,-.. ..... ~-----------------------------~«) M 
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ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede em 
Brasilia-DF, pelo valor de R$189.379.602,00 (neste valor 

incluido outros imoveis), a ser pago no prazo total da 

opera~~o contado a partir de 11/11/04 ate o mes de janeiro 
de 2008; prazo de carencia para pagamento do principal a 

partir do prime·ro desembolso . ate 31/12/07 ; 

amortiza~!o/liquida a taxa de juros efetiva 
representada pel Prazo-TJLP 

divulgada pelo PL'l.ui::.,r, .I.-o:w:mar a de 4% ao 
ano, conforrne 
de Meriti-RJ 

junho de 2 
o Oficial 

de sao Jo~o 
29 de 

MEMOIUAL DE XNCORPORACAO: Consta registrado em 21/06/05 com 
on° 6 na matricula 285418, o MEMORXAL DB DICORPORA<;AO pelo 
requerimento de 1.8/05/05, dele constando que o prazo de 
carencia e de 180 dias contados da data do arquivamento do 

Memorial, podendo a incorporadora nesse prazo desistir da 

incorpora~ao caso nao comercialize 30% das unidades, e que o 

condominio, 
titulares dos d. 

0 

incorpo 

d~ junh 

em no subsolo de uso comum do 
· .ri /ou 
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REGISTRO DE IMOVEIS DO 9" OFJCIO 
AV. NILO PE<;ANHA.12-6°ANDAR 

CERTIDAO 

291351 
9° OFiCJO DE REGISTRO DE IMOVEl~ 

CAPITAL DO ESTADO DO RJO DE JANEIRO 
continua~ao da ficha 1 

4 ADITAMENTOz Pela escritura de 10/06/2005 do 4 8 Oficio livro 
2827 fl. 101, prenotada em 29/09/05 com on• 1033518 a fl. 

AV - 6 

79v do livro 1-FM, fica a 
ll/ll/04 do 4° Oficio 
fY. 96, constante 

que o termino do 

prorrogado par 

Janeiro, 18 d 
0 Oficial 

ADXTAMEN'l'O a escritura de 
ivro 082-E 

PROMESSA DE COMl?RA E VENDA: Pela escr tura de 24/08/05 do 

1° Oficio, livro 4868, fl. 62, prenotada em 11/11/05 com o 

n° 1039134 a fl. 282 do livro 1-FM, fica registrada a 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA do im6vel em carater irrevogavel 

e irretratavel fei por PAN 2007 EMPREENDIMENTOS 

lMOBILIARIOS S/A r de JANDER CRISOSTOMO, brasileiro, 
solteiro, 0-3, CPF 

073.446.967-54, 

RS3B9.o00,00, pg 

OIJTORGADO TEM 
de Janeiro, 3 

o Oficial 

CONS'l'RUCAO: Pelo requerimento de 12/03/08, prenotado em 

13/03/08, com 0 no 1161812, a fl. 203v, do l.ivro 1-GD, 

instruido pela certidao no 050326 de 11/03/08, da 

Secretaria Municipal de Orbanismo, fica averbada a 
CONS'l'RUt;AO do imovel, tendo sido o "habite-se" concedido em 

10/03/08. Foi apresentada a Certidao Negativa de D~bito do 
Instituto Nacional do Seguro Social n° 02746200B-17003010 

de 12/03/08. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2008. ----------
0 Oticial G,µt...;;J r Segue no verso 
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CONVENci.O DE CONDOMINJ:O: Fo i hoje reqistrada no Regi s tro 

Auxiliar com on° 10318 a CONVEN«;AO DE CONDOMiNIO do predi o , 
atraves do instrumento particular de 12/12/07 . Ri o d e 

Janeiro, 15 de maio de 2008. ------ -- - - --------------------
0 Oficial 

RE'.rl:F:t Pelo instrumento particular de 17/10/08, 
prenotado em 22/01/10 com o n° 1277182 a fl. 156 do livro 
1 - GS, aditados pelos inst:rumentos de 10/03/09, prenotado em 

26/01/10 com o n° 1277639 a fl. 172 do livro 1-GS, de 
10/04/09 prenotado em 22/01/10 com on° 1277181 a fl. 155v do 
livro 1-GS, de 11/05/09 prenotado em 26/01/10 com o n° 
1277640 a fl. 172v do livro 1-GS, de 02/10/09 prenotado em 

09/12/09 com o n° 1270019 a fl. 198 do livro 1-GR e de 
06/01/10 prenotado em 13/01/10 com on° 1275594 a fl. 98v do 
livro 1-GS, fica averbada a RETIFICAC;AO a averbac;:~o 1 para 

constar a renegociac;:ao da divida, registrada corn a n° 3 na 
matricula 285418. Rio de Janeiro, 08 de marco de 2010 . -----

0 O<icialr /JOM!t:? 

PENHORA: Pela certid~o de 24/10/17 da 6• Vara Civel da 
Barra da Tijuca - RJ, prenotada em 07/03/18 com o n° 
1793550, a fl. 136v do livro 1-JL, fica registrada a 
PENBORA EM 1° GRAU do irn6vel, paca garantia da d i vida no 
valor de RS178.799,30, decidida nos autos da a9ao movida 
por CONDOM!NIO DO EDIF1CIO LATINO em face de PAN 2007 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (Processo n° 
0005914-78.2012.8.19.0209). Valor atribuido para base de 
calculo dos emolumentos: R$178.799,30. Rio de Janeiro, 23 

~eo:::~:lde 
2O10

·~-----------------ECJZ81574 ADB 

Gma Maria Rodia de Carvalho 
10• Oflclol Sul,\alttuto 
CTPS: 61786/015-RJ 

SEGUE NA FOLHA 3 



~EG;.STRO OE IMO'IEIS 00 fl ffiCtO 
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Continuayao da certidao n° 92838 folha 3 

CERTIFICO QUE, esta copia e reprodu¢io autentica da Picha da 
Matrioula n° 291351, extraida nos termos do artigo 19 § 1 • da Lei 
6015/73, dela constando todos os eventuais onus, registros de 
citac;oes de ac;oes reais ou pessoais reiperseoutorias, ou 
indisponibilidades, reconhecidos por lei, que recaiam sobre o 
im6vel dela objeto. Dou fe. 

Eu~ , cooferi esta cartidao de onus reals. Rio de 
J~ novembro de 2018. 

----::~~-=====---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----;;-Niii0 -;;;20nn/092838 

I; Cl, ADllSCXf ALVES MENDES •MIL 0&'00117 . RJ 

tr 1' Olida &m111u!D:GUSTAVOROMEIRO MENDES .CfPS 97445'070RJ 

0 S-Ollclol Suliolilulo: MONCA ausl'INA CARI/Al.HO ROC:W.-C1PS 08031/0tift.l 

□ r Olldal &ubslihm: CARI.OS GUSTAVOG. RIJSCfolEI. CRUZ -Cll'S 297111/111.f!J 

0 ~EUSEUOASILVA•ClPS~ 

~ Ofidal SubstiUlo: MARCa.01.UCENA OE MCJURA. C1PS ~.a., 

1111111111 
AAA8789732 

Poder Judidflrio • TJERJ 
Corregedoria Geralda J~ 
Salo de Fiscafiza~o Eletrf>nico 

ECUL21836 FNS 
Consulte a vafidade do selo em: 
https://www3.tjrj.jus.br/sitepubfico 
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