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IMOVEL - Vaga de garagem numero 123 do edificio na Rua Santa Lu 
zia no 6~1 e s~plementar eela Avenida Calogeras no 30, na fregue 
sia de Sao Jose, ea fracao de 7/10.000 do dorninio util do terre 
no, forediro

1 
ado Dd'?miz:iio da Uniao, que rnede 29, 25rn de frente; 30, 80 

metros o a o ireito: 35,80m do lado esquerdo, desenvolvi mento 
de 8,50m entre a Rua Santa Luzia e Avenida Calogeras,seguindo-se 
urn segme~to de 7, 75m definido por uma corda de arco corn raio de 
6,00m e angulo central de 820 ligando o lado esquerdo a linha 'da 
frente: e, 42,70m nos fundos em 2 segmentos de 29,79mrnais 12,91ll1 
confrontando a direi ta com terreno numero 615, a esquerda corn a 
Avenida Calogeras e nos fundos com a Academia Brasileira de Le 
tras e com o predio no 18 da Avenida calogeras. PROPRIETARIO: CL~ 
BE DE AERONAUTICA, sociedade civil, corn se<le nesta cidade, CGC no 
34.054.254. Adquirido conforme titulo inscrito neste Cart6rio no 
livro 4-AC sob no 12358 a fls.250. o irn6vel se acha inscrito no 
FRE sob no 1218245 C.L.6245. o referido e verdade, doque dou fe. 
Rio de Janeiro, 05 de dezernbro de 1977. Assinados: Esc. JurdO. 
Moacir Rodrigues da Silva e Of.Walter de Mello Cruxen.////////// 

AV. 01-PROMESSA DE VENDA-Certifico que a fracao de terreno foi PRQ 
MET.IDA A VENDA, a SERVENCO SERVICOS DE ENGENHARIA CONTINENTAL SQ 
CIEDADE ANONIMA, com sede nesta cidade, CGC 33.429.085, conforme 
inscricao feita neste Cart6rio no livro 4-AF sob no 12521 a fls. 
115: do que dou fe. Rio de Janeiro, 05 de dezernbro de 1977. Ass! 
nados: Escrevente Juramentado Moacir Rodrigues da Silva e Oficial 
Walter de Mello Cruxen.///////////////1///////////////////////// 

R.02-PROMESSAS DE CESSAO EDE VENDA-Certifico que pela escritura 
de 15. 01. 73, lavrada no 230 Oficio de Notas des ta cidade no livro 
1876 a fls.130, a promitente compradora, qualificada na AV.01, ~ 
PROMETEU CEDER e transferir todos os seus direi tos a compra da 
fracao de terreno, bem coma PROMETEU VENDER as benfeitorias, a 
EUDORICO DA ROCHA JUNIOR; medico e sua mulher LAURA AM~LIA POGGt 
DA ROCHA, do lar, brasileiros, residentes nesta cidade, CPF nume 
ro 005.199.017, pelo precode Cr$10.500,00 pela cessao da fracao 
e Cr$19.SOO,OO pelas benfeitorias. 0 referido ~ verdade, do que 
dou fe. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1977. Assinados: Esc. 
JurdO.Moacir Rodrigues da Silva e Of.Walter de Mel lo Cruxen.//// 

R.03-CESSAO-Certifico que pela escritura de 27.06.77, lavrada no 
230 Oficio de Notas desta cidade no livro 2687 a fls.119, foi EFE 
TIVADA a cessao, prometida no R.02. 0 referido e verdade, do que 

!-dQU fe. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1977, Assinados: Esc. 
rdV.Moacir Rodrigues da Silva e Of.Walter de Mello Cruxen. / // / 

•-VENDA-Certifico que pela rnesma escritura do R.03, o proprie 
'qllalificado na rnatricula, OUTORGOU a venda definiti va em 
os cessionarios, qualificados no R.02, da fra~ao do terre 

pre~o de Cr$5.727,47 ea prornitente compradora , qualif! 
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cada na AV• 01, EFETIVOU a venda das benfeitorias, objeto do R. 02 
~el o v~~~r

87
d
8

e Cr$19 • 500, 00. A transmissao foi paga pel as guias n6 
eros 1 e 2468633 de 05.01.71 e 23.04.73. 0 referido ever 

dade, do que dou fe. Rio de Janeiro, OS de dezembro de 1977 . AssI 
nados: Escrevente Juramentado Moacir Rodrigues da Silva e OficiaI 
Walter de Mello Cruxen./////////////////1/////////////////////// 

R.05-INCORPO~?AO-Certifico que pela escritura de 28.06.77,lavr~ 
da.no 232 Oficio de Notas desta cidade no livro 2687 a fls. 123 , 
a~itada pela escritura de 18.07.83, lavrada nas mesmas notas, n~ 
livro 4528 a fls.34, os proprietaries, qualificados no R.02, I N 
CORPORARAM o imovel objeto da matricula, ao patrimonio da ABEDEP 
ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPA<;AO LTDA., com sede nesta cidade,; 
CGC 29.739.802/0001-08, dando para efeitos fiscais, o valor de 
~r$~00.~00,00. A ~ransmissao foi paga pela guia no 23/26908. Or~ 
ferido e verdade, do que dou fe. Rio de Janeiro, 13 de setembrq 
de 1983. Assinados: Tee. Jud. Jurda. Moacir Rodrigues da Silva e 
Oficial Paulo Jorge Lencastre,/////////////////////////// // / /// / 

R. 06-LOCACAO-Certifico que pelo Documento 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 33.018.748/0001-70, pelo prazo de 5 anos, iniciando 
em 15.10.82, para terminar em 15.10.87, sendoo aluguel mensalde 
Cr$1.000.000,00, correspondentes a 416,9186 ORTN, novalorinclui 
do outros imoveis, o qual sera reajustado semestralmente, de acor 
do com a variacao das ORTNs. Alem do aluguel, a locat ari a pagara 
todos os irnpostos que recaiam ou venham a recair sobre o imovel. 
Em caso de alienacao, a locadora se obriga a fazer cons tar a exis 
tencia deste contrato, para ser respeitado de acordo com o artigo 
1197 do Codigo Civil; do que dou fe. Rio de Janeiro, 11 de out~ 
bro de 1983. Assinados: Tee. Jud. Jurd§,Beatriz cruxen Marques e 
Oficial Paulo Jorge Lencastre.//////////////////////////// / /////1 

R.07-LOCA9Ao-certifico que pelo Contrato Particul ar datado · de 20 
de rnaio de 1987, a proprietaria, qualificada no R.05, f e2 LOCA~Ao 
do imovel objeto da matricula, a BAYER DO BRASIL S/A., gual i f i c~ 
da no R.06, pelo prazp de 60 meses, vigorando a partir de 15 de 
outubro de 1987, terrninando, portanto, em 15.10.92. Oalugue lme n 
sal e de 1. 200 OTNs, correspondentes na data do cont rato · a Cz$ 
301. 872, 00, incluindo outras unidades, o qual sera reajust ado nos 
meses de abril e outubro de cada ano, com base na vari acao nomi 
nal positiva das OTNs. No caso de alienacao, cessao ou t rans f ere~ 
cia a terceiros do imovel, a l ocador a obriga-se a f a zer cons t a r a 
existencia do presente contrato de locacao a fim de ser respeit~ 
do pelos ad9Uirentes ou sucessores, de acordo com o arti go 11 97 
4o Codigo Civil. 0 referido e verdade, do que dou fe . Rio de •J a 
neiro, 01 de 1ulho de 1987. Assinados: Tee, Jud, J urdO ,Moaci r Ro 
Arigues da Silva e Oficial Substitute Didimo Braganca. /////////7 

CERTIO 0 
Ctttiflco Que • present• eopla 6 reprotfu~~o 1u1&11Uco 

• llltllcul11q11111 rel■r1, extra Ida nos termos <lour. 19, 
r ell Lil•• I.Ot5n3, dela constando lodos os Hantual3 

t ~ibllldedt qut rec1iam sotre o lm6v11, .obra 
er t-0!! aobre 01 •lin:orn dt alrsilll4 --~..---'--, 

.• ,[fir• 

Fbder Judiciario • T JERJ 
Corregedoria Geralda Justi9a 

Selo Betronico de Fiscariza9ao 
B;LC 60251 BXD 

Consulte a validade do selo em: 
https://w w w 3.tjrj.jus.br/s~epublico 

&rol.. 73,39 
Ressag: 1,46 

FETJ: 14,67 
Fundperj: 3,66 
Funperj: 3,66 

Funarpen. 2,93 
ISS: 3.93 

Total· 103,70 


