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\ / 	 03 de março de 2006. 

7 : Apartamento 301 do bloco 1 do prédio em construção na 

Avenida do Pepê n o  1280, na Freguesia de Jacarepaguá com 

direito a duas vagas de garagem de uso indistinto no Grupo 

"A" de vagas situadas no subsolo, e correspondente fração 

de 0,010691 para o apartamento, do terreno designado por 

lote 1 do PAL 45024 que mede em sua totalidade 72,OOm de 

frente para a Avenida do Pepê mais 9,42m em curva 

subordinada a uni raio interno de 6,00m concordando com o 

alinhamento da Rua Noel Nuteis por onde mede 164,28m em 

sete segmentos de 34,00m mais 22,00m, mais 13,00m mais 

1,50m confrontando no 2 ° , 3 °  e 4 °  segmentos com o prédio n °  

40, mais 22,50m confrontando com os prédios números 40 e 52 

mais 35,00m confrontando com o citado prédio n °  52 

retornando ao alinhamento da mesma Rua Noel Nuteis por onde 

mede 36,28m, mais 13,08m em curva subordinada a um raio de 

6,00m concordando com o alinhamento da Avenida Comandante 

Júlio de Moura por onde mede 72,78m em curva subordinada a 

um raio externo de 144,00m; 81,80m a esquerda confrontando 

com o lote 6 pela Avenida do Pepê e lote 18 pela Avenida 

Comandante Júlio de Moura, ambos da quadra W do PAL 6248 de 

propriedade da Massa Falida da Imobiliária Tijucamar S/A ou 

sucessores. INSCRIÇÃO FISCAL: 606826-6, 607504, 607505, 

607506-3, 607502-2 e 0607503-0, CL 20433-9 e 08808-8. 

PROPRIETÁRIA: CYRELA TENNESSEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, CNPJ 07.086.915/0001-00, com sede em São Paulo-SP, que 

adquiriu parte por compra a Pedro Carlos Marinho e sua 

mulher e parte por compra a Sedan Administração, 

Participação e Incooração Ltda, pela escritura de 

15/04/05 do 6 °  Of55..-" livro 622 , ti. 148, reqistrada em 

- 	03/05/05 com osAúos 10, 	5 nas matriculas 50295, 

34996 e 2877 9 	/om 	 5 n 	 cula 174575-A. 

INDICADOR 	:97 	 vro 4 	Rio de 
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AV - 3 	AFETAÇÃO: Consta 	e 	da em C3/03/9f com o n o  7, naitui  96 

RETIFICAÇÃO: 	Pelo Mandado de 13/09/07 da Vara de Registros 

4 	Públicos, 	prenotado em 21/09/07 com o n° 	1134591 	à fl. 	123v 

o li=o l- P, 	fica aerbada a RErIFIC?ÇO d 	iretaqem do 

4 	imóvel que, 	de acordo com memorial descritivo de 16/01/06 e 

sentença 	de 	31/07/07 	(Processo 	n° 	2006.001.061900-8), 	passa 

a ter os seguintes 	caracLerísticos 	e 	confrontações: 	Frente 

para a Avenida do Pepê em dois segmentos a saber: 	72,078m e 

9,366m 	em 	curva 	interna 	subordinada 	a 	um 	raio 	de 	6,00m; 

lado 	direito 	em 	9 	segmentos: 	34,192m; 	30,274m aprofundando 

o 	terreno; 	4, -763m 	aprofundando 	no 	terreno; 	1,520m 	em 

: alinhamento; 	22,364m 	em 	alinhamento; 	13,176m; 	13,653m; 

8,352m 	alargando 	no 	terreno 	e 	36,473m, 	confrontando 	com 	a 

w g: 	Rua NoeJ. Nutej.s 	e 	com 	os 	nas 	40 	e 	52 	da 	Rua 	NoeJ 	Nutes; 

lado 	Esquerdo 	em 03 	segmentos: 	l0,657m; 	31,649m e 	38, 634m, 

1°Y confrontando com o no 	1234 da Avenida do Pepê; 	fundos em 05 

segmentos: 	12, 904m em curva 	interna 	subordinada a 	um raio 

- 	 de 	6,OOm; 	4 1 ,23 	 todos 15,430rn, 	1,34Dm 	e 	13,947m, 	todos 	em 

curva 	externa 	subordinada 	a 	um 	raio 	de 	144, 00m, 

confrontando 	com 	a 	Avenida 	Comandante 	Julio 	de 	Moura, 

perfazendo 	uma 	área 	de 	6.339,54m 2 . 	 Rio 	de 	Janeiro, 	24 	de 
outubro de 20 7. ------------------------------------------ 

O Oficial 	LlJôLU. 
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1: REG 
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rr 
O Oficial 

Oftc14 
Met. oeloov-RJ 

EBTC20003 VPS 

R - 8 	PENHORA: Pelas certidões de 03/08/16, 	prenotada 	em 

08/08/16 com o n° 1706824 à f1.12v do livro 1-JA, de 

24/08/16, prenotada em 06/09/16 com o n° 1710450 à £1.143 

do livro 1-JA e de 24/08/16, prenotada em 21/09/16 com o 

n° 1712854 à fl.229v do livro 1-JA, todas da 4' Vara 

Cível da Barra da Tijuca-RJ, fica registrada a PENHORA EM 

1 1  GRAU DOS DIREITOS à compra do imóvel, para garantia da 

dívida no valor de R$12.219.088,75, decidida nos autos da 

ação movida por I5pNCRETIZE PROJETOS E OBRAS LTDA em face 

de CAFE ONZE BA1 RESTAURANTE LTDA e ROMARIO DE SOUZA 

FARIA (Proceo0 014258-08.0)8.1,0001). Valor 

atribuído p rai s

4aneir 

e c  Ø»7j/ ci,emo 	tos: 
R$12.219.08/e 	

..

oub r o de 2016. - - - 

O Oficial 
	

EBTC20005 KOD 

-Mendes  
Oflci 

M8t.00O8yJ 

CERTIFICO QUE, esta cópia é reprodução autêntica da Ficha da 
Matrícula 299081, extraída nos termos do artigo 19 § 1 °  da Lei 
6015/73, dela constando todos eventuais ônus reconhecidos por lei 
gravando o imóvel dela objeto, desde 29/07/1937, data da fundação 
deste Serviço Registral, até hoje; não havendo no Indicador 
Pessoal, qualquer indisponibilidade para o(s) detentor(es) de seu 
domíne-T seus dretos. Dou fé. 

feri esta certidão e ônus reais. Rio de 
J ro 	2017. 
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t1l129Ç81 / 	 l 	CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
03 de março de 2006. 

44ÕvEJL: 	Apartamento 	301 	do 	bloco 	1 	do 	prédio 	em 	construção 	na 

L \ Avenida 	do 	£epê 	n ° 	1280, 	na 	Freguesia 	de 	Jacarepagua 	com 

direito a duas vagas de garagem de uso indistinto no Grupo 

F \ '  "A" 	de 	vagas 	situadas 	no 	subsolo, 	e 	correspondente 	fração 

j
de 	0,010691 	para 	o 	apartamento, 	do 	terreno 	-designado 	por 

k lote 	1 	do 	PAL 	45024 	que mede 	em sua 	totalidade 	72,00m de 

frente 	para 	a 	Avenida 	do 	Pepê 	mais 	9,42m 	em 	curva 

subordinada 	a 	uni 	raio 	interno 	de 	6,00m 	concordando 	com 	o 41, 
11 

alinhamento 	da 	Rua 	Noel 	Nutela 	por 	onde 	mede 	164,28m 	em 

sete 	segmentos 	de 	34,00m 	mais 	22,00rn, 	mais 	13,00m 	mais 

1,50m confrontando no 2 ° , 	3 ° 	e 4 ° 	segmentos com o prédio n °  

40, 	mais 22,50m confrontando com os prédios números 40 e 52 

mais 	35,00m 	confrontando 	com 	o 	citado 	prédio 	n ° 	52 

T f 	 retornando ao alinhamento da mesma Rua Noel Nuteis por onde 

- mede 36,23m, 	mais 	13,08rn em curva 	subordinada 	a um raio de 

ik 6,00m concordando 	com o 	alinhamento 	da 	Avenida Comandante 

Júlio de Moura por onde mede 72,78m em curva subordinada a 

um raio externo de 	144,00m; 	81,80m a 	esquerda confrontando 

r com o 	lote 	6 pela Avenida 	do 	Pepê e 	lote 	18 	pela Avenida 

Comandante Júlio de Moura, 	ambos da quadra W do PAL 6248 de 
& n; 

propriedade da Massa Falida da Imobiliária Tijucamar S/A ou 

sucessores. 	INSCRIÇÃO 	FISCAL: 	606826-6, 	607504, 	607505, 

r/ 607506-3, 	607502-2 	e 	0607503-0, 	CL 	20433-9 	e 	08808-8. 

1 	PROPRIETÁRIA: CYRELA TENNESSEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

J 5/A, 	CNPJ 07.086.915/0001-00, 	com sede em São Paulo-SP, 	que 

adquiriu 	parte 	por 	compra 	a 	Pedro 	Carlos 	Marinho 	e 	sua 
mulher 	e 	parte 	por 	compra 	a 	Sedan 	Administração, 

CD Participação 	e 	Incooração 	Ltda, 	pela 	escritura 	de 

cm 	15/04/05 	do 	6 ° 	0fj-" livro 	622 	, 	fl. 	148, 	registrada 	em 
CD 

). CD 	 03/05/05 	com 	os.4úos 	10, 	5 	nas 	matrículas 	50295, 

1 	34996 	e 	29776 om 	 5 	n 'cula 	174575-A. 

- 
Rio de  

Janeiro, 	 . 	 - /J20 
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AV - 1 	HIPOTECA: Consta registrada em 03/05/05 com os números 11, 

6, 8 e 6 nas matriculas 50295, 174575-A, 34996 e 287719 a 

HIPOTECA EM 1 0  GRAU do imóvel dada por CYRELA TENNESSE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5/A em favor de PEDRO 

CARLOS MARINHO, brasileiro, comerciante, identidade 1FF 

02585071-0, CPF 009.950.617-34, assistido •  de sua mulher 

BRANCA MARIA COSTA CABRAL MARINHO, brasileira, do lar, 

identidade 1FF 016224480- , CPF 179.322897-34, residentes 

nesta cidade pelo pr.4e R$12.000.000,00 (incluído neste 

valor outros irnóv s er pagoprazo de 12 meses em 

prestações men 15 	 r,.. . 	

Zendo- 	 imeira em 

o oficia 

/' 	- 	7 
AV - 2 	MEMO'IAL DE INCORPORAÇÃO: Consta reg'strado em 14/06/05 com 

o n 3 na matrícula 289688 o MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO pelo 

requerimento de 13/05/05, dele constando que o prazo de 

carência é de 180 dias contados da data do arquivamento do 

Memorial podendo as incorporadoras nesse prazo desistir da 

incorporação caso não comercializem 70% das unidades; que 

os apartamentos 503 e 504 do Bloco 2 terão dependências na 

cobertura e que o empreendimento terá 174 vagas d.e garagem, 

sendo 146 vagas no subsolo e 28 vagas descobertas no 

pavimento térreo, distribuídos em 2 grupos de vagas 

designados por Grupo A composto por 102 vagas, sendo 94 

vagas no subsolo de números 1 a 24, 30, 31, 34, 35, 42 a 

44, 48 a 50, 52 a 55, 57 a 62, 64 a 67, 69 a 81, 86, 87, 89 

a 108, 129 a 134, 136, 137, 139, 141 e 142 e 8 vagas 

descobertas no pavimento térreo de números 1 a 8 e pelo 

Grupo B composto por 52 vagas no subsolo de números 25 a 

29, 32, 33, 36 a 41, 45 a 47, 51, 56, 63, 68, 82 a 85, 88, 

109 a 128, 135, 138, 140 e 143 a 146. As 20 vagas restantes 

situadas no pavimento térreo descoberto de números 9 a 28 

integrantes do Grupo A não se vinculam a qualquer unidade, 

Segue na ficha 2 
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continuacão da ficha 1 

o c 	o/condom 	 stine as 

ctsita 	 e Ja iro, 

- 3 	AFETAÇÃO: Consta 	e 	da em 03/03/9 	com o n o  7, na 

matrJu1a6muiatrÃo  
LW 

P.ETIFICAÇAO Pelo Mandado de 13/09(07 da Vara de Registros 

Públicos, prenotado em 21/09/07 com o n° 134591 à ti. 123v 

30 livro i-CP., fica averloada a R=1FICAÇÃn ú retragem do 

imóvel que, de acordo com memorial descritivo de 16/01/06 e 

sentença de 31/07/07 (Processo n° 2006.001.061900-8), passa 

a ter os seguintes característicos e confrontações: Frente 

para a Avenida do Eepê em dois segmentos a saber: 72,078m e 

9,366m em curva interna subordinada a um raio de 6,00m; 

lado direito em 9 segmentos: 34,192m; 30,274m aprofundando 

o terreno; 4,763rn aprofundando no terreno; 1,520m em 

alinhamento; 22,364m em alinhamento; 13,176m; 13,653m; 

8,352m alargando no terreno e 36,473m, confrontando com a 

Rua NoeJ. Nuteis e com os n°s 40 e 52 da Rua Noel Nuteis; 

lado Esquerdo em 03 segmentos: 10,657m; 31,649m e 38,634rn, 

confrontando com o n° 1234 da Avenida do Pepê; fundos em 05 

segmentos: 12,904m em curva interna subordinada a um raio 

de 6,00m; 43,237rn; 15,430m, 1,340m e 13,947m, todos em 

curva externa subordinada a um raio de 144,0Om, 

confrontando com a Avenida Comandante Julio de Moura, 

perfazendo uma área de 6.339,54m 2 . Rio de Janeiro, 24 de 
outubro de 297. ------------------------------------------

O Oficial 
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2'908l 	 2 
VLRSO 

AV - 5 CONSTRUÇÃO: Pelo requerimento de 29/01/09, prenotado em 

29/01/09 com o n °  1216725 à fl. 80 do livro 1-GL, instruído 

pela certidão n °  052137 de 13/06/08 da Secretaria Municipal 
-r 	 - 

de Urbanismo, fica averbada a CONSTRUÇÃO do imóvel, tendo 

sido o "habite-se" concedido em 11/06/08. Foi apresentada a 

Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional do 

Seguro Social r °  000542009-21200215 de 28/01/09. Pio. de 

Janeiro, 11 de março de 2009. ----------------------------

0 Oficial 

AV - 6 	Pelo requerimento de 24/03/09, prenotado em 

12/05/09 com o n °  1231239 à fl. 2v do livro 1-GN, fica 

averbado o CNCELNO dos registros 11, 6, 8 e 6 nas >< 
matrículas 50295, 174575-A, 34996 e 287719 de HIPOTECA E24 í~ c'J  

-4 	 1 GR3U do Imóvel, constante da averbação 1, em virtude de o 
quitação dada pelos credores PEDRO CARLOS MARINHO e sua 

mulher BRANCA MARIA COSTA MARINHO. Rio de Janeiro, 16 de 

junho de 2009 

O Oficial(/(OLí4.) 

R - 7 	PROMESSA DE COMPRA E VENDA: Pelo Instrumento Particular 
de 30/06/05, rerratificado pela certidão de 24/08/16 da 
4' Vara Cível da Barra da Tijuca-RJ, prenotado em 

06/09/16 com o n° 1710450 à f1.143 do livro 1-JA, nos 
autos do processo (0134258-08.2001.8.19.0001) fica 
registrada a PROMESSA DE COMPRA E VENDA do imóvel, em 

caráter irrevogável e irretratável, feita por CYRELA 

TENNESSEE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, anteriormente 

qualificada, em favor de ROMARIO SPORTS MARKETING LTDA, 
CNPJ 03.362.240/0001-24, com sede nesta cidade, pelo 
preço de R$712.800,00, pagável nas condições do título. 

Valor atribuído para base de cálculo dos emolumentos: 
R$1.333.440,98. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016.---- 

Segue na ficha 3 
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REGISTRO GERAL 
MATRÍCULA 	 FICHA 	 9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEiS 

Do ESM;r,0 RIO DE JANEIRO 
299081 

oficial   

Oflc14 
Met. 010087.RJ 

R - 8 	PENHORA: 	Pelas 	certidões 	de 	03/08/16, prenotada 	em 

08/08/16 com o ri 0 	1706824 	à 	£1.12v do 	livro 	1-JA, 	de 

24/08/16, 	prenotada em 06/09/16 com o n° 	1710450 à 	£1.143 

do livro 1-JA e de 24/08/16, 	prenotada em 21/09/16 	com 	o 

n° 	1712854 à fl.229v do 	livro 	1-JA, todas 	da 	4 	Vara 

Cível da Barra da Tijuca-RJ, 	fica registrada a PENHORA 	EM 

1 0  GRAU DOS DIREITOS à compra do imóvel, para garantia 	da 

dívida no valor de R$12219.088,75, 	decidida nos autos 	da 

ação movida por 	NCRETIZE PROJETOS E OBRAS LTDA 	em 	face 

de CAFE ONZE BA 	RESTAURANTE LTDA 	e ROMARIO 	DE 	SOUZA 

5"-Owtlt  u 

À 

Mendes 
at. 010087.J 

CERTIFICO QUE, esta cópia é reprodução autêntica da Ficha da 
Matrícula 299081, extraída nos termos do artigo 19 § 1 0  da Lei 
6015/73, dela constando todos eventuais ônus reconhecidos por lei 
gravando o imóvel dela objeto, desde 29/07/1937, data da fundação 
deste Serviço Registral, até hoje; não havendo no Indicador 
Pessoal, qualquer indisponibilidade para o(s) detentor(es) de seu 
domn 	seus dartos. Dou fé. 

feri esta certidão de/ônus reais. Rio de Z 
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Protocolo de Certidao No. 	104644/2017 

Crt:ido R 71:30 Lei 	70/20112(F1JJ) 	R i42 

Total Ernoluirentoo R$ 71,72 Lei 3217/1999 	FETJ) 	R i'I,26 

Lei466'V2OO5 (FIN)FERJ) F'S 3, Lei 11i/2D6 (flJHT3) 

6921/201? (FUWii'D RI; 1,85 Total 8$ 96,95 

1 111111 UIII 111111111 flUi 11111 11111 11111 liii liii 
lIiIi 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 II 	1111 


