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IM6VEL - Vaga 122 do Edificio na Rua Santa Luzia no 651 e suple 
mentar pela Avenida Calogeras no 30, na freguesia de Sao Jose, e 
a fracao de 7/10.000 do dominio util do terreno, foreiro ao Dorn! 
nio da Uniao, que mede 29,25m de frente; 30,80m do lado direito; 
35,80m do lado esquerdo, desenvolvimento de 8,50m entre a Rua Sa~ 
ta Luzia e Avenida Calogeras, seguindo-se um segmento de 7,75m 
definido por uma corda de arco com raio com 6,00m e angulo ce~ 
tral de 820 ligando o lado esquerdo a linha da frente; e, 42,70~ 
nos fundos em 2 segmentos de 29,79m rnais 12,91m, confrontando a 
direita com terreno no 615, a esquerda corn a Avenida Calogeras e 
nos fundos com a Academia Brasileira de Letras e com o predio no 
18 da Avenida, Calogeras. PROPRIET!RIO: CLUBE DE AERONAUTICA, S£ 
ciedade civil, com sede nesta cidade, CGC 34.054.254. Adquirido 
conforme titulo inscrito neste Cartorio no livro 4-AC sob numeto 
12358: do que dou fe. Rio de Janeiro, OS de dezembro de 1977. As 
sinados: Escrevente Juramentado Paulo Coelho e Oficial Walter de 
Mello Cruxen.//////////////////////'j/1////////////////////////// 

;,.,r_c I ?J ~ 7 : (, 
AV. 01-PROMESSA DE VENDA-Certifico que a fra<;ao do terreno foi PR.Q 
METIDA A VENDA a SERVENCO SERVICOS DE ENGENHARIA CONTINENTAL,com 
sede nesta cidade, CGC 33.429.085, conforme inscri<;ao feita no 
livro 4-AF sob no 12521 a fls.115: do que dou fe. Rio de Janeiro 
05 de dezembro de 1977. Assinados: Escrevente Jurdo.Paulo Coelho 
e Oficial Walter de Mello Cruxen.///1/////////////////////////// 

R.02-PROMESSAS DE CESS!O EDE VENDA-Certifico que pela escritura 
de 15. 01. 73, lavrada nas notas do 23Q Ofi.cio desta cidade no li 
vro 1876 a fls.130, a promitente compradora, qualificada na AV.l 
PROMETEO CEDER e transferir todos os seus direitos a compra da 
fraQio de terreno bem como PROMETEU VENDER as benfeitorias, a EU 
DORICO DA ROCHA JUNIOR, medico e sua mulher LAURA AMELIA POGGI DA 
ROCHA, do lar, brasileiros, residentes nesta cidade, CPF numerd 
005.199.017, pelo precode ~r$10.SOO,OO pela cessao da fra<;ao do 
terreno e Cr$19.500,00 pelas benfeitorias; do que dou fe. Rio de 
Janeiro, 05 de dezembro de 1977. Assinados: Escrevente JurdO.Pau 
lo Coelho e Oficial Walter de Mello Cruxen.///////////////// ///7 _ 

R.03-CESSAO-Certifico que pela escritura de 27.6. 77 , lavrada nas 
potas do 230 Oficio desta cidade no livro 2687 a fl s.119, foi EFE 

a, cessao, prometida no R,02; do que dou fe. Rio de Janeiro 
c1a dezembro de 1977. Assinados: Escrevente Jurdo.Paulo Coelho 

ial Walter de Mello cruxen.////////////////////////// ///// 

-Certifico que pela mesma escritura do R.03, o proprie 
ificado na matr!cula, OUTORGOU a venda em · favor dos 

6 qualificados no R.02, pelo precode Cr$5.727,47 . 
foi paga pelas guias nos 2498781 e 2468633; do que 
Janeiro, OS de dezembro de 1977. Assinados:, Esc. 

e Oficial Walter de·Mello Cruxen. !J-J-1-1, ~ //// 
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R.05-INCORPORACAO-Certifico que pela escritura de 28.06.77, I~ 
vrada no 230 oficio de Notas desta cidade no livro 2687 a fls.123 
aditada pela escritura de 18.07.83, lavrada nas mesmas notas, no 
livro ·4528 a fls.34, os proprietaries, gualificados no R.02, I~ 
CORPORARAM o imovel objeto da matricula, ao patrimonio da ABEDEP 
ADMINISTRACAO DE BENSE PARTICIPACAO LTDA., com· sede nesta cid~ 
de, CGC 29.739.802/0001-08, dando para efeitos fi~cais, o valor 
de Cr$500. 000, 00. A transmissao foi paga pela guia 23/26907. or~ 
ferido e verdade, do que dou fe. Rio de Janeiro, 13 de setembro 
de 1983. Assinados: Tee. Jud. Jurdo_.Moacir Rodrigues da Silva ~ 
Oficial Paulo Jorge Lencastre./////////////////////////////////1 

R. 06-LOCAc;Ao-certifico que pelo Oocumento Particular datado de 15 
de outubro de 1982, a proprietaria, qualificada no R.05, LOCOU o 
imovel objeto da matricula a BAYER DO BRASIL S/A., com sede nesta 
cidade, CGC 33.-0l8.748/0001Tt0, pelo prazo de 5 anos, iniciandd 
em 15.10.82 para terminar em 15.10.87, sendo o aluguel rnensal de 
Cr$1.000.000,00, correspondentes a 416,9186 ORTN,no valor incluJ'. 
do outros imoveis, o quai sera reajustado semestralmente de acer' 
do com a variacao das ORTNs. Alern do aluguel, a locataria pagara 
.todos os impostos que recaiam ou venham a recair sabre o imovel. 
Ern caso de alienacao, a locadora se obriga a fazer constar a exi§ 
tencia deste contrato, para ser respeitado de acordo corn ' 0 artl:_ 
go 1197 do Codigo Civil1 do que dou fe. Rio de Janeiro,.11 de o~ 
tubro de 1983. Assinados: Tee. Jud. Jurda.Beatriz Cruxen Marques 
e Oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////////////1 

R.07~LOCACAO-Certifico que pelo Contrato Particular datado de 20 
de maio de 1987, a proprietaria, qualificada no R.05, fez LOCA<;AO 
do imovel objeto da matricula, a BAYER DO BRASIL S/A., qualific~. 
do no R.06, pelo prazo de 60 meses, vigorando a partir de 15 de· 
outubro de 1987, terminando, portanto, em 15 .10. 92. O aluguel men 
sale de 1.200 OTNs correspondentes na data do contrato a Cz$• 
301. 872 ,00, incluindo outras unidades, o qual sera reajustado·nos 
11\eses de abril e outubro de cada ano, com base na variacao nomi 
nal positiva das OTNs. No case de alienacao do imovel, a locado~ 
ra obriga-se a fazer constar a existencia do presente contrato -
~e locacao, a firn de ser respeitado pelas adquirentes ou sucesso 
res, de acordo com o artigo 1197· do Codigo Civil. o referido e 
verdade, do que dou fe. Rio de Janeiro, 01 de julho de 1987. As 
einados: Tee. Jud. JurdO.Moacir Rodrigues da Silva e Oficial Subs 
~ituto Didimo Braganca./////////////// /////////////////////////7 
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