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Apart.amerito 504 do prédio em construção situado na Estrada 

do·s Bandeirantes n° 6953, na freguesia de Jacarepaguá, com 

direito /ia 2 vagas de garagem descobertas situadas 

indistintamente no pavimento de acesso e correspondente 

fração ideal de O; 010968 do respectivo terreno designado 

por lote 1 do PAL 47170, que mede em sua totalidade 24,00m 

de frente em curva subordinada a um raio interno de 

250,00m.; 78,30m de fundo, confrontando com o lote 8 do PAL 

18355 de propriedade de José Gonçalves ou sucessores; 

255,80m a direita em 

confrontando com o lote 

confrontando com os lotes 

cinco segmentos de: 51,00m 

5 do PAL 18355, mais 24,00m, 

5 e 6 do PAL 18355 de propriedade 

de José Gonçalves ou sucessores, mais 50,00m, confrontando 

com o lote 6 do PAL 18355, mais 6,30m em curva subordinada 

a um raio interno de 250, OOm (este segmento faz testada 

para a .Estrada dos Bandeirantes), mais 124,50m, 

confrontando com terras do Banco de Crédito Móvel; 149,50m 

a esquerda em três segmentos de: 50,50m, confrontando com o 

lote 2 do PAL 18355, mais 24,00m, confront ando com os lotes 

1 e 2 do PAL 18355 de propriedade de José Gonçalves o u 

sucessores, mais 75,00m, confrontando com o imóve l de 

propriedade de Pedro Paulino da Silva ou sucessores. 

INSCRIÇÃO FISCAL: 0369280-3, 0368266-3 e 0368263-3 (MP) CL 

02433-1. PROPRIETÁRIO: CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.965.232/0001-23, com sede em São 

Paulo-SP, que adquiriu por compra a Mário Jugend pela 
escritura de 03/03/08 do 4° Ofício de Niterói-RJ, livro 
935, fl.71, rerratificada pela escritura de 01/10/09 do 4° 

Ofício de Niterói-RJ, livro 978, fl.52, registrada em 

29/10/09 com o n° 3 na matricula 339764 . INDICADOR REAL: N° 

321517 à fl. 93 do livro 4-FF. Rio de Janeiro, 03 de março 

de 2011. ------------------------------------------------

0 Oficial 

Consta registrado em 03/02/10 com 
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o n° 7 na matrícula 339764 o MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO pelo 

requerimento de 20/10/09, dele constando que o prazo de 

carência é de 180 dias contados da data do arquivamento do 

Memorial, podendo a incorporadora nesse prazo desistir da 

incorporação caso não comercialize 30% das unidades e não 

consiga financiamento para construção do empreendimento; 

que os apt 0 s 1601 a 160 6 tem dependências no pavimento 

superior e que o empreendimento terá 163 vagas de garagem 

descobertas situadas no pavimento de acesso, sendo que 4 

vagas não se vinculam a quaisquer das unidades, sendo 

de:::;tinadas ao uso de visitantes. CUMPRE CERTIFICAR que das 

certidões do 1° ao 4° e 7° Ofício de Distribuição desta 

co~arca e Justiça do Trabalho constam distribuições contra 

CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

distribui ções estas que não se referem ao imóvel objeto 9a 

incorporação nem são impeditivas ao Registro do Memorial, 

conforme declaração constante do mesmo; que da certidão do 

9° Ofício de Distribuição constam débitos aj ui zad~s 

relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano 

r efere nte as inscrições 0369280-3, 0368266-3 e 0.368263-0, 

constando ainda das certidões de Situação Fiscal 

Ir:tobi liária débitos dos exercícios 2005 e 2.007 da inscrição 

0369280-3, e débitos dos exercícios 1986 a 1990; 1999 a 

2003; 2005; 2007 e 2008 referente a inscrição 0368266-3. As 

unidades serão matriculada s quando do primeiro registro, 

podendo todas serem abertas de Oficio, a critério do melhor 

funcionamento do Serviço Registral. Rio de Janeiro, 03 de 

março de 2011. -------------- - ---------- ------ - - ---------
0 Oficial a (.fAAc..;? 

I 
AFETAÇÃO: tfnnsta averbada em 03/02/10 com o n° 
rr.atrícula 339764 a constituição do patrimônio de 

para o empreendimento_ Rio de Janeiro, 03 de março 

8 na 

AFETAÇÃO 

de 2011. 
O Oficial ~J.A ) 

----~(~~~S~e~gLu~e~~n-a---f-i_c_h_a---2----------------------------------
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HIPOTECA: .. ··. Pelo 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
contJ..nuação da -ficha. 1 

instrumento particular de 03/12/10, 

prenotadoem 11/01/11 com o n° 1340788 à fl. 44 do livro 

Í~Hc/ : fiC~/ .?egistrada a HIPOTECA EM 1° GRAU do imóvel dada 

por CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOB!LIÁRlOS LTDA em 

favor do BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/ÔQQ:{c)_~j ··· com 
sede em Osasco/SP, pelo valor de R$11. 38 6. 537, 08 (hest~ 
valor incluído outros imóveis), com vencimento em 03/03/13, 

regendo-se o contrato pelas demais cláusulas e condições 

constantes do título. Rio de Janeiro, 03 de março de 2011. 

O Oficial 

RETIFICAçÃO: foi hoje averbado com o número 10 na matrícula 

339764 a RETIFICAÇÃO dos caracteristicos e confrontações do 

imóvel, que passam a ser os seguintes: O terreno mede 

23,04m de frente para a Estrada dos Bandeirantes, em curva 

subordinada a um raio interno de 250, OOm; 78, 30m de fundos 

onde confronta com a Estrada de Santa Maura; 247, 55m à 

d:ireita em cinco segmentos de: 49, 09m, mais 24, OSmJ mais 

51, SOm todos confrontando com o número 6929, mais 7, 33m em 

curv:a subordinada a um raio interno de 250, OOm com testada 

para·· Estrada dos bandeirantes, mais 115, 5 8m confrontando 
, .. ~".· 

com os números: 67 33 pela Estrada dos Bandeirante e 4 6 e 

110 pela Rua Pedra Dourada; 122, 68m à esquerda em quatro 

segme.ritos de: 40, 53m, mais 8, 61m todos confrontando com o 

número 6961, mais 16, 36m confrontando o número 6959, mais 

57,18m confrontando com o lote 2 do PAL 18910 pela Estrada 

dos Bapdeirantes, de propriedade de Domingos dos Santos 

Alves e sua mulher- Rio de Janeiro I o 6 de fevereiro de 

2012.· ---~----~--------------------------------------------

0 Oficial __ · ~~~~~~~~~----------------------------------------
7 

- 5 CONSTRUçÃO: Foi hoje averbado com o n° 11 na matrícula 

339764, instruído pela certid~o n° 07/0701/2011 ~de 30/12/11 

da Secreta r i a Municipal de Urbanismo e da Cer tidão Ne g a tiva 
Segue no verso 
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de Débito do Instituto Nacional do Seguro Social no 

000592012-21200307 de 23/01/12, fica averbada a CONSTRUÇÃO 

do imóvel, tendo sido o "habite-se" concedido em 30/12/11. 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2012. ------------------

0 Oficial f~ 

CANCELAMENTO: 

prenotado em 

1-HQ, fica 

HIPOTECA EM 1° 

pelo credor B 

de 2012.----
o Oficial 

Pelo rumento particular 

n° 14 497 à fl. 

de 05/06/12, 

52v do livro 

3 de 

dada 

julho 

Pelo instrumento part' ular que serviu para 

ação fica registrada a COMPRA E VENDA do imóv~l 

feita por CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
em favor 

Mi nistério 
de JOAO ADALBERTO 

da Marinha/RJ 275901, 
CAMARGO DURCO, militar, 

CPF 378.673.267-15 e sua 
mulher LUCIA MARIA DIAS CAMARGO DURCO, bancária, Ministério 
da Marinha/RJ 352767, CPF 361.512.387-53, casado · pelo 
regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 

6515/77 e IGOR DIAS CAMARGO DURCO, jornalista, identidade 

Ministério da 5133637, CPF 083.622.417-56, todos 
brasileiros, 
R$430.000,00, 

Garantia por T·en~~Y 

pago pela 

de 

de 

foi 

20 

ALIEN Pelo instrumento que 
registr a ALIENAÇÃO 

ADALBERTO CAMARGO DURCO 

para 
FIDUCIÁRIA do 

a averbação 6, fica 

imóvel feita por JOAO 
Segue n a fi c ha 3 
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continuação da ficha 2 

e IGOR b!AS CAMARGO DURCO em 

FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0 

pára garantia da dí 
se o contrato pelas 

do título. 
propriedade 
R$437-000,00 

Pelo requerimento de 

favor do CAIXA ECONÔMICA 

com sede em Brasilia/DF, 

R$262.899,67, r egendo
e condições constantes 

oli a 
de 
de 

o n° 1582199 à fl.24 
prenotado em 
livro 1-II, 

s• Circunscrição, 
rbado o CASAMENTO 

~~~Q~ITEIRO DE SOUZA 

instruído de 27/11/12 da 
n° 34779, 
de IGOR DIAS 

da comunhão 
·~·~·~~A MONTEIRO DE 

2014--'---- ----

EAHM96286 rzu 

Pelo particular de 19/05/14, 

prenotado em 23/05/14 com o n° 1578123 à fl.l78 do livro 
l-IH e requerimento de 30/05/14, prenotado em 07/07/14 
com o n° 1585068 à 128 do livro 1-I I, fica averbado o 
CANCELAMENTO do 8 de ALIENAÇÃO nouc:tiuuA do 
imóvel, em v irt quitação dada fiduciária CAIXA 
ECONÔMICA FE propriedade 

f DURÇO e 

registrada a VENDA 
ADALBERTO CAMARGO DURÇO e sua mulher 

Segue no verso 
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~FICHA~ 

~VERSOJ 
CAY~RGO DURÇO, anteriormente qualificados e IGOR DIAS 
CAMARGO DURÇO, anteriormente qualificado, assistido de 
sua mulher ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA DURÇO, , em favor de 
ANDRE DE BRITO RIBEIRO, brasileiro, administrador , 
divorciado, DETRAN/RJ 28912795-3, CPF 

079.367.857-95, 
R$530.000,00. 
n° 1875398 em 
cálculo dos 
de julho de 

o Oficial 

nesta 

Pelo 

pelo preço de 
pago pela guia 
para base de 

de· Janeiro, 21 

EAHM96288 SLI 

particular e 
requerimento que serviram para a averbação 9, fica 
registrada a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA do imóvel feita p~ 

ANDRE DE BRITO RIBEIRO, em favor de BANCO BRADESCO S/A, 
CNPJ 60.746.948/0001-12, com sede em Osasco-SP, para 

v 
garantia da dívida no valor de R$424.000,00, regendo-se o 
contrato pelas demais cláusulas e condições constantes do 
título . Incorren em mora e consolidando a 
propriedade em f o valor de 
R$530.000,00 pa lor atribuído para 

Janeiro, 

o 

requerimento 
por 
averbado o 
FISCAL 

Se gue na ficha 4 

$424.000,00. Rio de 

EAHM962 89 FVD 

particular e 
9, instruído 

enfi têutica, fica 
-1 de INSCRIÇÃO 

do imposto 
julho de 2014.-

EABM96290 PHW 
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- 14 - INTIMAcÃQ: Pelo requerimento de 30/07/2018, prenotado em 

02/08/201~ com o no 1817749 à fl.l07v do livro 1-JO, 
.instruido por Certidão Negativa do 1 o Oficio de Registro 
de Títulos e Documentos, expedida em 20/12/2018 e de 
acordo com o requerimento de renovação de di l igência 
datado de 17/01/2019, instruido por Certidão Negativa do 
1° Oficio de Registro de Titules e Documentos, expedida 
em 19/02/2019, fica averbado com base no art. 12 do 
Provimento CGJ no 02/2017 a INT~ do fiduciante ANDRE 
DE BRITO RIBEIRO, anteriormente qualificado, realizada 
através de Edital de Intimação, publicado por meio 
eletrônico em 16/04/2019, 17/04/2019 e 18/04/2019, 
através da Central de Serviços Eletrôni cos dos 
Registradores de Imóveis, conforme disposto no Provimento 
CGJ n° 56/2018, a requerimento do fiduciário datado de 
21/03/2019, nos termos do Art . 26 da Lei 9514/97, para 
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da tercei ra e última publicação do Edital, dos encargos 
vencidos e não pagos referente ao contrato de 
financiamento com garantia de alienação fiduciária, 
registrado com o n°12. Rio de Janeiro, _29 de abril de 

2019.------------------- --------------------------------
·,./1',-

0 Oficial ECWM85708 QNV 

CONSOLZDAÇÀO DE PROPRIBD~E: Pel o requerimento -de 
20/05/1 ~ , prenotado em 13/06/1~ com o no 1868376· à 

fl.130v do livro 1-JU, fica averbada a CONSOLIDAÇÃO DE 
PROPRIEDADE d o imóvel em favor do fiduciário BANCO 
BRADESCO S/A, ant eriormente qualificado, ficando o mesmo 
com a obrigação de promover o leilão público do imóvel 
dentro de 30 (trinta) dias contados da data da averbação, 
tendo em vista que o fiduciante ANDRE DE BRITO RIBEIRO, 
anterior me nte qualifi~ado, mesmo depois de intima do para ~ 

~--~----------------------~S~e~g:u~e ___ n_o __ v_e_r_s_o __________ ~---------------------, ~ 
C\1 
o 
O> 
o 
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pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da intimação averbada com o n° 14, bem como das 
despesas decorrentes, não cumpriu o contrato. O imposto 
de transmissão foi pago pela guia n~ 2256108 em 07/06/19. 

de cálculo dos emolumentos: 
R$530 . 000,00. de 2019.------

O Oficial 

CERTIDÃO 
autêntica da matrícula a 
art. 19 § 1° da lei 6.015 
Rio de Janeiro, 24 de junh 

D Oficial: Dr. ADILSON ALVES MENOES - Mal 0610087. RJ 

o 1• Oficial Substituto: GUSTAVO ROMEIRO MENDES- CTPS 97445/070-RJ 

• Oficial Substituto: ADENILSON FRANCISCO HENRIOUES -CTPS 490001033-RJ 

EDAS25587 OFU 

ente cópia é reprodução 
xtraída nos termos do 

o• Oficial Substituto: GLÓRIA MARIA ROCHA DE CARVALHO- CTPS 61786101f>.RJ 


