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IMÓVEL - Sala 1111/1112/1113/11 14 do 11° andar ou 12° pavimento do Edifício a Avenida
Graça. Aranha nO416, na freguesia de São José, e a fração ideal de 6.571,42911700.000 do
terreno que mede 20,OOmde frente para a Avenida Erasmo Braga, 32,70m sobre a Avenida
Graça Aranba, 7,00 por uma 38 linha paralela à Avenida Nilo Peçanha em ângulo reto, 7,00m
por uma 48 linha, também em ângulo reto e paralelo à Avenida Graça Aranba, 13,50m pela
Avenida Nilo Peçanha, 33,2Om por uma linha no limite com o Edifício da PolicHnica Geral do
Rio de Janeiro, 6,65m pela linha de limite com a área de serventia coletiva, e, 17,00m pela
última linha no limite com o Edifício Profissional. PROPRIETÁRIO- ANTONIO CARLOS
FERREIAA ARANHA, brasileiro, solteiro, maior, estudante, residente nesta cidade, CPF nO
630.555.467-68. Adquirido por doação feita por Jayme Moraes Aranha, e sua mulher Sylvia
Ferreira Aranba, conforme escritura de 30.12.81, lavrada no 24° Ofício de Notas. desta cidade,
livro SC-246 a fls. 198, registrada sob o nO02 da matricula 3291 do livro 2-E, em data de
11.11.1982. O referido é verdade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 21 de maio de

2l!Q5.
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AV.O1- Certifico que a matrícula foi aberta em virtude de desdobramento da fração pertencente
ao Grupo II da 418 unidade do 11° andar ou 12° pavimento, constituído das salas 1108, 1109,
1110, 1111, 1112, 1113 e 1114 do Edifício, devidamente averbado sob nO4 da matricula 3291
do livro 2-E, e de conformidade com o disposto no parágrafo 3° do artigo 482 da Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O referido é verdade,
do que dou fé. Rio deJaneiro, 21 de maio de)QQ8=
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AV.02-GRA VAME- Certifico que o imóvel objeto da matricula se acha gravado com as
clausulas de incomunicabilidade e impenborabilidade. O referido é verdade, do que dou fé.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2QOll:
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AV.03 - INSCRICÃO PREDIAL - Certifico que o imóvel objeto da matricula està inscrito
SMF/RJ sob nO3101359.2 -c.L. 06116-8. A averbação foi feita a requerimento datado
03.09.2008, acompanhado do processo nO 04/66/302888/2008, contida na autuação
Secretaria Municipal de Faze da da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro datada
26.06.2008, que ficam neste C , .o arqu ados. O referido é verdade, do que dou fé. Rio
Janeiro, 09 de setembro de 2008:

na
de
da
de
de

R04 - VENDA - CertifK:oqlE pela escritura de 8.06.2009, lavrada nas ootas do tabelião do 4°
O&io desta cidade, 00 1ivronO3253 às fls. 123/124, acol1llanhada de escriturade aditam:nto de
04.09.2009, lavrada nas IresmlS ootas, 00 1ivron° 3272 às 1ls.074/075, ANTONIO CARLOS
FERREIRA ARANHA, brasileiro, soheiro, rmior, rn:dico, portador da carteira de identiiade n°
5270061-4, expedida peb CRMIRJ, em 11/1212000, inscrito 00 CPFfMF sob o n°
630.555.467-68, residente e domiciliadonesta cidade, na Rua Miguel Lemos, n° 82, ap!" 502 Copacabana, veooeu o Í1D:Ível
objeto da rmtrículaa I) CLOVIS MURILLO SAHIONE DE
ARAÚJO, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade n° 13.3Q1. exnerlicla neh
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OABIRJ, em 1610212003, inscrito 110 CPFIMF sob o n° 006.160.527-15, casado pekJ reginJ: de
cornmhão de bens, anterior à Lei 6,515m, com VALÉRIA SARAMAGO SAHíONE DE
ARAÚJO, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Vieira Souto, n° 284, apf 101 Iparx:m; e 2) DANIU) SARAMAGO SAInONE DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado,
advogado, portador da carteira de identidade nO 56.034, expedida pela OABIRJ, em
31/0112009,inscrito no CPFIMF sob o nO640.577.397-34, residellle e domiciliado nesta cidade,
na Rua Geneml Artigas, n° 84, apt" 402 - LebkJ pekJ preço de R$120.000,OO.O imposto de
1raJNnilsão fui pago através da gua n° 131457
26. .2008. O rererido é verdade, do que
dou te. RiJ de Janeiro, 17 de setembro de 2009.
Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica da matricula a que se refere, extraida nos
termos do art. 19, ~1° da Lei n' 6.015n3, dela constando todos os eventuais ônus e
indisponibilidade que r'
re o imóvel s ~tuais
proprietários ou sobre os detentores
de direitos relativos ao
'\
Rio de Janeiro, 06/0 /201
Serviço do 7' Oficio de Registro
moveis Oficial Registrador: Décio LuizGomes - Mal. n'90/23
Emolumentos: R$ 60,43
Fundgra!... : R$ 1,20
Lei 3217
: R$12,08
Fundperj
: R$ 3,02
Funperj
: R$ 3,02
Funarpen
: R$ 2,41
Total
: R$ 82,16
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