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IM6VEL - Vaga de garagem no 124 do edificio na Rua Santa Luzia no 
651 . e suplementar pela Avenida Calogeras no 30, na freguesia de 
Sao Jose, ea fracao de 7/10.000 do dominio util do terreno, fo 
reiro ao Dominio da Uniao, que mede 29,25m de frente; 30,80m do 
lade direito; 35,80m do lade esquerdo, desenvolvimento de 8,50m 

· entre a Rua Santa Luzia e Avenida Calogera·s, seguindo-se um ses: 
men to de 7, 75m definido por uma corda ·de area com raio de 6, OOm 
e angulo central de 820 ligando o lado esquerdo a linha da frente 
e, 42,70m nos fundos em 2 segmentos de 29,79m mais 12,91m; 7o~ 
frontando a direita com terreno no 615, a esquerda com a Avenida 
Calogeras ~ nos fundos com a Academia Brasileira de tetras e com 
o predio no 18 da Avenida Calogeras. PROPRIETARIO: CLUBE DE AERQ 
NAUTICA, sociedade civil, com sede nesta cidade, CGC 34.054.254. 
Adquirido conforme titulo transcrito neste Cartorio no livro 4-AC 
sob no 12358 a fls. 250. o imovel se acha inscrito no FRE sob no 
1218246 C.L.6245. o referido e verdade, do que dou fe. Rio de J~ 
neiro, 05 de dezembro de 1977. Assinados: Escrevente Juramentado 
Moacir Rodrigues da Silva e Of.Walter de Mello Cruxen.////////// 

Av.01-PROMESSA DE VENDA-Certifico que a fracao de terreno foi PRQ 
METIDA A VENDA a SERVENCO SERVICOS DE ENGENHARIA CONTINENTAL S/A, 
com sede nesta cidade, CGC 33.429.085, conforme inscricao feita 
neste Cartorio no livro 4-AF sob no 12521 a fls.115; do que dou 
fe. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1977. Assinados:Esc.JurdQ. 
Moacir Rodrigues da Silva e Of.Walter de Mello Cruxen.////////// 

R.02-PROMESSAS DE CESS!O EDE VENDA-Certifico que pela escritura 
de 15. 01. 73, lavrada no 230 Oficio de notas des ta c i dade no livro 
1876 a fls.130, a promitente compradora, qualificada na AV.01, 
PROMETEU CEDER e transferir todos os seus direitos a compra da fra 
cao do terreno, bem come PROMETEU VENDER as benfeitorias; a EUDO 
RICO DA ROCHA JUNIOR, medico e sua mulher LAURA AMELIA POGGI DA 
ROCHA, do lar, brasileiros, residentes nesta cidade, CPF nfunero 
005.199.017, pelo precode Cr$10.500,00 pela cessao da fracao ae· 
terreno e Cr$19.500,00 pelas benfeitorias. O referido e verdade, 
do que dou fe. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1977.Assinados: 
Escrevente Juramentado Moacir Rodrigues da Silva e Oficial Wa l ter 
de Mello Cruxen.//////////////////////////////////////// /// / // / / 

R.03-CESS!O-Certifico que pela escritura de 27.06.77, lavrada no 
230 Oficio de Notas desta cidade no livro 2687 a fls.119, a pro 
aitente compradora, ·qualificada na AV.01, EFETIVOU a cessao pr ome 
tida no R,02. 0 referido e verdade, do que dou fe. Rio de Janeiro 
05 de dezembro de 1977. Assinados: Escrevente JurdO.Moacir Rodri 

a da Silva e Oficial Walter de Mello Cruxen.////////// / / / ///7 

-VENDA-~e~tifico que p~la mesma escritura do R.03, o proprie 
qua 1f1cado na matricula, OUTORGOU a venda definiti va da 
do terreno, em favor dos cessionarios, qualificados no R.2 
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ea promitente compradora qu lifi 
das ben;eitorias, pelos v~lora cada n~ AV.01, EFETIVOU a venda 
da fracao e Cr$19.SOO 00 das ~5

' fr7spectivamente, de Cr$5.727,47 
ga ~elas guias 24987Bi e 24686;; ~itorias. A transmissao foi p~ 
doe verdade, do que dou fe R' e 05.0~.71 e 23.04.73. Oreferi 
1977. Assinados· Escrev • 10 de Janeiro, 05 de dezembro de 
e Ofici l 1 · ente Juramentado Moacir Rodrigues da Silva 

a Water de Mello Cruxen./////////////////////////1///// 

R.05-INCORPORACAO-Certifico da no 230 of· . d que pela escritura de 28,6.77, lavra 
aditada icio .e Notas desta cidade no livro 2687 a fls. 123~ 

· pela escritura de 18.07.83, lavrada nas mesmas notas, no 
livro 4528 a ~l~.34, os proprietarios, qualificados no R.02, . IN 
CORPORARAM o imovel objeto da matricula, ao patrimonio de ABEDEP 
ADMINISTRA<;AO DE BENS E PARTICIPA~AO LTDA., .corn sede nesta cidade, 
CGC 29.739.802/0001-08, dando para efeitos fiscais, o valor de 
Cr$50~.oo~,oo. A transmissao foi paga pela guia no 23/26909. o 
referido e verdade, do que dou fe. Rio de Janeiro, 13 de setembro 
de 1983. Assinados: Tee. Jud. Jurdo. Moacir Rodrigues da Si lva~ 
Oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////////////// 

R. 06-LOCA<;AO-Certifico que pelo Documento Particular datado de 15 
de outubro de 1982, a proprietaria, qualificada no R.05, LOCOU o 
imovel objeto da rnatricula 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, sendo o aluguel mensal de 
Cr$1.000.000,00, correspondentes a 416,9186 ORTN, novalorinclui 
dos outros im6veis, o qual sera reajustado sernestralmente de acor 
do com a variac;ao das ORTNs. Alem do aluguel, a locataria pagara 
todos os impastos que recaiam ou venham a recair sobre o imovel . 
Em caso de alienac;ao, a locadora se obriga a fazer cons tar a exis 
tencia deste contrato, para ser respeitado de acordo com o artI 
go 1197 do Codigo Civil; do que dou fe. Rio de Janeiro, 11 de ou 
tubro de 1983. Assinados: Tee. Jud, Jurd~.Beatriz Cruxen Marques 
e Oficial Paulo Jorge Lencastre.//////////////////////////////// 

R.07-LOCACAO-Certifico que pelo Contrato Particular datado de 20 
de maio de 1987, ABEDEP Administrac;ao de Bensel?articipac;ao Ltda 
ji qualificada, fez LOCACAO do irnovel a BAYER DO BRASIL S/A., p~ 
lo prazo de 60 meses, vigorando a partir de 15.10,87, terminando 
portanto em 15.10.92. o aluguel rnensal e de 1.200 OTN, correspo~ 
dentes na data do contrato a Cz$301.872,00, tomando-se per base 
a OTN do mes ae · maio, que e de Cz$251,56. No valor do aluguel e~ 
tio incluidas outras unidades .objeto de outras matriculas. O a l ~ 
guel ora convencionado sera reajustado nos meses de abril e out~ 
bro de oada ano, com base na variac;ao nominal positiva das OTN e 
tDU outro indice que o venha a substituir, sendo certo entao . que 

cada um dos citados meses o aluguel tera o valor •em :cruzados 
corresponder ao resultado da multiplica~ao de 1.200 OTN pelo 

da OTN correspondente a9 respectivo mes. No cas iena 


