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IMÓVEL - Loja 11 F" do Edifício na Rua do Ouvidor nQ 60, e a fra-
ção de 0,0288 do terreno, na freguesia de Candelária. O terreno 
mede 15,65m de frente, mais 7,85m em curva interna subordinada a 
um raio de 5,00m, concordando com o alinhamento do Beco das Can 
celas; 40,50m do lado direito em reta, mais 7,94m em curva inter 
na subordinada a um raio de 5,00m, concordando com o alinhamento 
da rua do Rosário; 59,51m do lado esquerdo em 3 segmentos de 
32,80m mais 9,08m estreitando o terreno, mais 17,63m aprofundan-
do o terreno; e 8,05m nos fundos; confrontando à direita com o - 
Beco das Cancelas; à esquerda com o prédio 54; e nos fundos com 
a rua do Rosário. PROPRIETÁRIOS - SUL AMÉRICA COMÉRCIO E PLANEJA 
MENTO S/A., com sede nesta cidade, CGC 30.261.945/0001-28 de - 
60% e SUL AMÉRICA IMOBILIÁRIA SIA., com sede nesta cidade, CGC - 
42.569.038/0001-20 de 40%. Adquirido conforme R-05 e R-06 da ma 
trícula 9119 do livro 2-Q. O imôvel está inscrito no FRE sob nO 
122025 C.L.6192; do que dou fé. Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 
1979. Assinados: O Escrevente Juramentado João de Deus Coelho e 
o Oficial Walter de Mello  

R-01-PROMESSA DE VENDA-Certifico que, pela escritura de 10.09.79 
lavrada nas notas do 79 Ofício desta cidade, no livro 2340 a fis 
132v, a proprietária nomeada em 29 lugar prometeu vender todos 
os seus direitos à compra de 40% da fração do terreno, bem como 

,

as acessões correspondentes a unidade, à SUL AMÉRICA TERRESTRES 
MARITIMOS e ACIDENTES, COMPANHIA DE SEGUROS, com sede nesta cida 
de, CGC 33.429.226/0001-61, pelo preço total de Cr$6.688.000,00, 
sendo Cr$4.815.000,00 pela fração e Cr$1.873.000,00 pelas aces-
sões, a ser pago na forma constante do título. A transmissão foi 
paga pela guia nO 2467853 em 03.10.79; do que dou fé. Rio de ia 
neiro, 05 de Outubro de 1979. Assinados: O Escrevente Juramenta-
do Paulo Coelho e o Oficial Walter de Mello Cruxên.///////////// 

R-02-PROMESSA DE VENDA E PROMESSA DE CESSÃO-Certifico que, pela es 
critura de 18.09.79 do 79 Ofício de Notas, no livro 2371 a fis.-
188, a primeira proprietária qualificada na matrícula prometeu - 
vender e a cessionária qualificada no R-01 prometeu ceder, res-
pectivamente, 60% e 40% do imóvel objeto da matrícula a ANTONIO 
JORGE FERREIRA LEITE, portugues, comerciante, e sua mulher KARl-
ZA DE MACEDO REIS FERREIRA LEITE, brasileira, do lar, residentes 
nesta cidade, CPF nO 009.255.437-72, pelo preço total de Cr$ ---- 
16.720.000,00, sendo Cr$10.032.000,00 pela venda e Cr$ ---------- 
6.688.000,00 pela cessão. O contrato foi feito em carater irrevo 
gável e irretratável. A transmissão foi paga pela guia 2482846; 7
do que dou fé. Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1979. Assinados 
O Escrevente Juramentado João de Deus Coelho e o Oficial Walter 
de Mello 
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AV-03-CONSTRUÇÃO-Certifico que, a construção do im6e1 
na matricula foi concluída, tendo sido o "habite-se" c 	
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em 12.06.82. A averbação foi feita a requerimento datado de 12 - 
de Julho de 1982, instruído com a Certidão do Departamento de 
Edificações, neste Cartório arquivados; do que dou fé. Rio de Ja 
neiro, 28 de Julho de 1982. Assinados: A Técnica Judiciária Jura 
mentada Beatriz Cruxên Marques e o Oficial Substituto Paulo - 
Jorge  

R-04-CESSO-Certifico que, pela escritura de 03.06.88, lavrada - 
nas notas do tabelião do 70 Ofício desta cidade, 1ivo 2839 a --
fls.143, Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, Cia. de 
Seguros, já qualificada, cedeu todos os seus direitos à compra - 
de 40% do imóvel descrito na matrícula a ANTONIO JORGE FERREIRA 
LEITE, português, comerciànte, casado pelo regime da comunhão de 
bens com MARIZA DE MACEDO REIS FERREIRA LEITE, CPF 009.255.437/-
72, residente nesta cidade, pelo preço de Cz$6.688,00, intergrai 
mente pago; do que dou fé. Rio de Janeiro, 29 de Junho de 1988. 1  
Assinados: A Técnica Judiciária Juramentada Beatriz Cruxên Mar-
ques e o Oficial Substituto Didimo Bragança.////////////////I/// 

R-05-VENDA-Certifico que, pela mesma escritura, objeto do R-04,-
Sul América Comércio e Planejamento S/A., CGC3O.261.945/0001-28, 
e Sul América Imobiliária S/A., CCC 42.569.038/0001-20, na pro-
porção de 60% da 1L3  e 40% da 2, efetivaram a venda definitiva - 
em favor de ANTONIO JORGE FERREIRA LEITE, já qualificado, pelo 
preço de Cz$10.032,00 (60%) e Cz$6.688,00 (40%), integralmente - 
pago. Transmissões guias nOs 2467853 e 2482846 de 03.10.79 e - 
17.12.79; do que dou fé. Rio de Janeiro, 29 de Junho de 1988. As 
sinados: A Técnica Judiciária Juramentada Beatriz Cruxên Marques 
e o Oficial Substituto Didimo Bragança.//////f////I/////I/////// 

R-06-LOCAÇÃO-Certifico que, pêlo Instrumento Particular datado - 
de 01.11.88, cuja cópia fica neste Cartório arquivada, Antonio - 
Jorge Ferreira Leite, português, casado, comerciante, CPF nO --
009.255.437-72, residente e domiciliado nesta cidade, locou o - 
imóvel descrito na matrícula ao CITIBANK - DISTRIBUIDORA DE TÍTU 
LOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A., com sede nesta cidade, CGC núme-
ro 33.868.597/0001-40, pelo prazo de 5 anos, iniciando-se em 01 
de Novembro de 1988 e terminando, independentemente de qualquer-
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, em 31 de Outubro 
de 1993. O valor do aluguel mensal devido corresponde nesta data 
a 586 OTN's, devendo ser reajustado semestralmente pelo índice - 
da OTN, assim sucedendo após cada período de 06 meses, durante o 
prazo de vigência da presente locação, equivalente a Cz$ ------ 
2.211.911,78. Além do aluguel mensal, a locatária pagará também 
o imposto predial, taxa de incêndio, cotas ordinárias e condomí-
nio, seguro de incêncio. Em caso de alienação do imóvel objeto - 
da presente locação, o respectivo contrato continuará a vigir em 
todas as suas cláusulas e condições, obrigando-se o novo adqui--
rente a respeitá-la em sua plenitude; do que dou fé. Rio-de Ja 

CONTINUA FISO 
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neiro, li de Novembro de 1988. 

R- 07 -DOAÇÃO-Certifico que, p1a"escritur de 12.12.88, lavrada - 
nas notas do tabelião do 7Q Ofício desta cidade, no livro 2876 a 
fls.126, Antonio Jorge Ferreira Leite e sua mulher Mariza de Ma 
cedo Reis Ferreira Leite, qualificados no R-04, doaram o imóvel 
descrito na matricula a ANTONIO MARIA FERREIRA LEITE, português, 
viúvo, aposentado, CPF nQ 004.963.597-20, residente e dpmiciiia 
do nesta cidade, pelo valor de Cz$12.000.000,00. O, to 40e - 
transmissão foi pago pela guia nO 348722-0 em 12y.»y/ que 
dou f. Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 4979' 
AV-08-RETIFICAÇÃO-Certifico que, fica retifica 	R-07, a fim - 
de tornar certo, que a doação foi de METADE do imóvel objeto da 
matrícula, e não corno por engano ali ficou consignado. A averba 
ção foi f taedian 	a reapresentaçãô do título que serviu pa 

dou f. Rio de Janeiro, 28 de Junho de 

AV-9--RATIFIAÇÃO E ADITAMENTO DE LOCAÇÃO-Certifico  que, pelo - 
Instrumento Particular datado de 01 de Agosto de 1991, os locado 
res Antonio Jorge Ferreira Leite e Antonio Maria Ferreira Leite, 
qualificados, respectivamente, no R-04 e no R-07, e o locatário 
Citibank - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 5/A.,-
qualificado no R-06, aditaram e re-ratificaram o contrato de 01 
de Novembro de 1988, objeto do R-06, para dele fazer constar que 
a partir do prõximo reajuste que ocorrerá em Novembro de 1991, o 
aluguel mensal passará a ser corrigido semestralmente de acordo 
com a variação apurada no índice Geral de Preços (IGP) , apurado 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Fica ratificado expressamen 
te o citado contrato firmado em 01.11.88, em todos os seus de-
mais termos, cláusulas e condiçes, que continuarão a vigorar - 
tal como inicialmente ajustados, salvo no que vier a colidir ex 
pressaruente com o contido no presente, para que, doravante, este 
e aquele passem a constit)r (56 itrumento, uno e indiviso,-
para todos os fins de i dou f. Rio de Janeiro, 01 
de Novembro de 1991. 7 
AV-lO-RESCISÃO DE i6CAíO-Certifico que pelo instrumento particu 
lar datado de 30-10-92, que fica neste Cart5rio arquivado, Anto 
nio Jorge Ferreira Leite e Antonio Maria Ferreira Leite, já qua-
lificados, como locadores e CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E 
VALORES M0BOLIÃRIOS S/A, já qualificado, como locatária, rescin-
diram a locação do imóvel objeto da matrícula ( R-06 e Av-09 ) ,-
dando-se mútua e reciprocamente quitação, para nada mais haver - 
ou reclamar uma da outra, seja a que titulo for, com fundamento-
ria locação ora resc dida; do que dou f. Rio de Janeiro, 16 de 
novembro de 

.. 

co 

co 

LO 
co 



CERTIDÃO 
16/010384 

REGISTRO GERAL 

MATRrCLJA- - FICH 

12150 - 2-AH 	22005-A 
- VESD - 

R.11-PARTILHACertjfico que em virtude do falecimento de Mariza 
de Macedo Reis Ferreira Leite, cujo inventário se processou pelo 
Juizo de Direito da 8 9  Vara de Órfãos e Sucessões desta cidade, 
contendo a sentença que julgou.a partilha, proferida em 06/01/92 
pia MM. Juiza, DrQ Jeanecy Therezinha de Souza, foi metade do 
imovel objeto da matricula partilhado à 1) MARCELO JORGE REIS 
FERREIRA LEITE, brasileiro, solteiro, maior, administrador de em 
presas,CPF.922.926.077-QO, 2) ANDREIA REIS FERREIRA LEITE, bra-' 
sueira, solteira, maior, universitária, CPF. 922.925.777-04, e. 
3) ANTONIO JORGE FERREIRA LEITE, português, comerciante, viúvo, 
CPF. 009.255.437-72, todos residentes e domiciliados nesta cida-
de, na proporção de 1/8 para cada um dos dois primeiros e 1/4 pa 
ra o último, pelo valor de Cr$15.000.000,00, conforme Formal de 
Partilha dado e passado aos 12/02/1992 assinado (ilegível), com 
2 aditamentos datados de 11/10/94 assinado pela M.M. Juíza Dr Jea 
necy Therezinha de Souza, de 07/10/2002 assinado pela MM. Juíza, 
Dr@ Georgia de Carvalho Lima. O Imposto de Transmissão foi pago 
pela guia 5.64.151262-3. O referido/Vrdade do que dou fe.Rio 
de Janeiro, 07 de janeiro de 2003.3.AI, R iQø,A- § 

2W.12-INSCRIÇAO PREDIAL:Certi.fico que o imóvel objeto da matrícu 
Ia está inscrito no F.R.E. sob n91.576.845-0 e C.L. 06192-9. A-
verbação feita mediante requerimento datado de 08/01/2003, ins-
truído com cópia do IPTU, que ficam arquivados. O referido e ver 
dad , do que dou fé. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2003.- 

AV.13- Certifico que Marcelo Jorge Reis Ferreira Leite, nascido-
em 26 de agosto de 1972, é hoje de maioridade. Averbação feita a 
requerimento datado de 08 de janeiro de 2003, instruído com aCer 
tidão de Nascimento do Cartório da 723 Circunscrição do Registro! 
Civil das Pessoas Naturais desta cidade, que ficam neste 	Cartó 
rio arquivados. O referido é verd.d, do que dou fé. Rio de Ja 
neiro, 10 de fevereiro de 2003. ÁJoo 44Q *  

o 
AV.14- Certifico que Andréia Reis Ferreira Leite, nascida em 20 
de janeiro de 1976, é hoje de maioridade. Averbação feita aeque 
rimento datado de 08 de janeiro de 2003, instruído coma Certidão 
de Nascimento do Cartório da 8e3 Circunscrição do Registro Civil 
das Pessoas Naturais desta cidade, que ficam neste Cartôrio ar-
quivados. O referido é ,dade, do que dou fé. Rio de Janeiro,10 
de fevereiro de 2003 	JÂi1QP 	* 

R.15-DOAÇÃO- Certifico que pela escritura de 01.03.2002, lavrada 
nas notas do tabelião do 69 Ofício desta cidade, no livro 5809 a 
fls.024, 1) Antonio Maria Ferreira Leite, português, viúvo, apo-
sentado, residente e domiciliado nesta cidade, CPF 004.963.597 - 
20; e 2) Antonio Jorge Ferreira Leite, português, viúva, comerei 
ante, residente e domiciliado nesta cidade, CPF 009.255.437-72,-  

CCNTI 
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doaram 3/4 ou seja 6/8 do imôvel objeto da matricula, à 1) 1ARCE 
LO JORGE REIS FERREIRA LEITE, brasileiro, solteiro, maior, admi-
nistrador de empresas, residente nesta cidade, CPF 922.926.077 - 

00; e 2) ANDREIA REIS FERREIRA LEITE, brasileira, solteira,maior 
universitária, residente nesta cidade, CPF 922.925.777-04, tendo 
sido para os efeitos fiscais atribuído o valor de R$312.359,25.-
O imposto de transmissão foi pago pela guia no 464/490535-2, em 
28.01.2002. O referido é ve,ade, dc que dou fé. Rio de Janeiro, 
10 de fevereiro de 2003/LÂkO/22. * 

R.16 -PENHORA (Protocolo: 155056)- Certifico que por determinação da MM. Juíza de 
Direito, Dra Paula Fernandes Machado de Freiras, da 9 Vara Cível da Comarca da CapitalLRJ, 
contida no Oficio 100/2012/OF, datado de 16 de outubro de 2012, foi 50% do imóvel objeto da 
matrícula, de propriedade de Marcelo Jorge Reis Ferreira Leite, penhorado; face ação 
de Execução de Título Extrajudicial - CPC - Pagamento, Confissão de Dívida - Processo n° 
0204553-21.2011.8.19.0001, movida por LENIETE MACHADO, inscrita no CPF/MF sob o 
n° 494.925.607-63 contra MARCELO JORGE REIS FERREIRA LEITE, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 922,926,077-00; ficando com epo do bem, o executado. O referido é verdade, 
do que dou fé. E - Silva d Oliveira 	, igitei. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 
2012. 	41  

R17-PENHO 	(Protocolo: 18 2060) - Certifico que, por determinação do Juízo de Direito da 60 

Vara Cível da Comarca da Capital/Ri, conforme Certidão datada de 26 de abril de 2016, assinada 
eletronicamente por Marta de Oliveira Gomes - responsável pelo expediente - matrícula 01/21903, 
acompanhada do Termo de Penhora datado de 26 de abril de 2016, assinado eletronicau&nte, pela 
MM0  Juíza de Direitõ, Dr Luciana de Oliveira Leal I-Ialbritter, foi o imóvel objeto da matrícula 
penhorado para garantia da dívida no valor de R$232. 199,1 g (duzentos e trinta e dois mil, cento e 
noventa e nove reais e dezoito centavos), procedinnto sunirio - despesas condominiais - processo 
núnero 0026998-12.2014.8.19.0001 - movida pelo CONDOMINIO DO EDIFJCIO BARÃO 
DO RIO BRANCO, em face de MARCELO JORGE REIS FERREIRA LIrito no 
CPF/MF sob o número 922.926.077-00; e ANDRIAREIS bFERREI Rj'fE1T 	insckita,no 

ado 	referido é verdade, do que dou fé. Eu, G OS  ca Gab~ __ 
Escrevente, digitei Rio de Janeiro, 23 de maio de 2016. \\J\ 

CERTIDÃO Poder Judiciário - TJER.J 
En-iol.. 66,90 

Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica Corregedoria Geral da Justiça 
Ressag. 133 

da matrícula a que ae refere, extraída nos termos do art. 19, FETJ: 13,38 
1 0  da Lei n° 6.015173, dela constando todos os eventuais . 

Selo Detronico de Fiscalização 
Fundperj: 3,34 

ônus 	oii''ade que recaiamb 	o imóvel, sobre Funperj' 3 , 34 
at ais proprieti os 	u sobre 	detone 	de dircit S 	t fflUM 76001 FSX 
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