
3º OFICIO DE MACAE
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - Lei nº 8.935/1994

VALERIA DE ALMEIDA RIBAS - NOTÁRIO E REGISTRADOR

RUA CONDE DE ARARUAMA N:512 - CENTRO - MACAÉ/RJ

TEL (22) 2762-9204   OU  (22) 2762-2162

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 
Adquirente: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, firma com sede na Avenida São Luiz, nº 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 
Adquirente: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, firma com sede na Avenida São Luiz, nº 
112, 2º andar, conjuntos 201/202, na cidade de São Paulo, Capital, inscrita no CGC-MF sob nº 
61.226.890/0001-49. Título: Compra e venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 
Adquirente: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, firma com sede na Avenida São Luiz, nº 
112, 2º andar, conjuntos 201/202, na cidade de São Paulo, Capital, inscrita no CGC-MF sob nº 
61.226.890/0001-49. Título: Compra e venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: 
Escritura pública de 26 de fevereiro de 1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 
Adquirente: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, firma com sede na Avenida São Luiz, nº 
112, 2º andar, conjuntos 201/202, na cidade de São Paulo, Capital, inscrita no CGC-MF sob nº 
61.226.890/0001-49. Título: Compra e venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: 
Escritura pública de 26 de fevereiro de 1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de 
Quissaman, 4º distrito deste Município, no livro nº 72, fls. 18/20. Valor: Cz$ 2.086.374,36 (oito 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 
Adquirente: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, firma com sede na Avenida São Luiz, nº 
112, 2º andar, conjuntos 201/202, na cidade de São Paulo, Capital, inscrita no CGC-MF sob nº 
61.226.890/0001-49. Título: Compra e venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: 
Escritura pública de 26 de fevereiro de 1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de 
Quissaman, 4º distrito deste Município, no livro nº 72, fls. 18/20. Valor: Cz$ 2.086.374,36 (oito 
milhões, oitenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro cruzados). O presente registro se refere a 

MATRÍCULA:  2986 (transporte do livro 2R, fls. 07).
DATA: 05/02/1988.
CERTIDÃO: Certifico que o imóvel adiante descrito e caracterizado foi matriculado neste cartório 
em 05 de fevereiro de 1988, no livro 2R, fls. 07, sob o nº 2986, que tendo sido adotado por este 
cartório a escrituração do Registro Geral em ficha, como faculta o artigo 173 parágrafo único da Lei 
6015, e os demais registros e averbações correspondentes àquela matrícula, passarão a ser 
escriturados nesta ficha que mantém o mesmo número. Descrição do imóvel: Uma área de 
terras, desmembrada de maior porção, designada por lote nº 03 (três), situada em Barra de Macaé, 
2º distrito deste Município, não foreira e dentro do perímetro, medindo 3.000,00m², ou seja, com as 
seguintes dimensões e confrontações: 50,00m de frente, com referida Rodovia Amaral Peixoto; 
50,00m de fundos, com a área remanescente do lote nº 07, da Gleba Mato Escuro, de propriedade 
de Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda; 60,00m de extensão por um lado, com a área designada por 
lote nº 02; e, 60,00m de extensão pelo outro lado, com a área designada por lote nº 04, estando 
dito imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé, sob o nº 02.2.152.0501.001-211. 
Proprietária: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, firma estabelecida nesta cidade, na Rua Marechal 
Deodoro, 31, loja 5, inscrita no CGC-MF sob nº 27.619.188/0001-7. Registro anterior: Livro 2R, fls. 
03, sob nº de ordem R1M2982. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico 
mais: nos termos do R1M2986: Transmitente: Monteiro Rodrigues Imóveis Ltda, já qualificada na 
matrícula. Adquirente: Lázaro Tavernard de Oliveira, braisleiro, comerciante, casado pelo regime 
da comunhão de bens com Maria da Conceição Barcelos Tavernard, portador da identidade nº 
906.936, expedida pelo SSP-PA em 08/02/73, inscrito no CPF-MF sob nº 038.669.632-20, 
residente nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba. Título: Compra e 
venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: Escritura pública de 04 de fevereiro de 
1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de Quissaman, 4º distrito deste Município, no 
livro nº 71, fls. 65/65vº. Valor: Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula. Macaé, 05 de fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou 
fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 20 de dezembro de 2006. Certifico mais: nos termos 
da Av2M2986: Lázaro Tavernard de Oliveira, proprietário do imóvel constante da matrícula, tendo 
edificado no mencionado imóvel, um prédio comercial composto de salas para escritório, num total 
de 166,14m² de área construída, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 179, vem a registro fazer 
a devida averbação, apresentando a certidão nº 684358 fornecida pelo IAPAS e certidão de habite-
se de nº 5895/87, fornecida pela Prefeitura Municipal de Macaé, cujo imóvel encontra-se 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Macaé sob nº 02.2.152.0290.001-201. Macaé, 24 de 
fevereiro de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. Certifico mais: nos termos 
do R3M2986: Transmitente: Lázaro Tavernard de Oliveira e sua mulher dona Maria da Conceição
de Barcelos Tavernard, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de bens, ele comerciante, 
ela do lar, portadores das identidades de nºs 906.936 e 04.124.701-6, expedidas pelo SSP-PA e 
IFP-RJ em 08/02/73 e 30/10/86, inscritos no CPF-MF sob o nº 038.669.632-20, residentes e 
domiciliados nesta cidade, na Avenida Agenor Caldas, 157, sobrado, Bairro Imbetiba, nesta cidade. 
Adquirente: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, firma com sede na Avenida São Luiz, nº 
112, 2º andar, conjuntos 201/202, na cidade de São Paulo, Capital, inscrita no CGC-MF sob nº 
61.226.890/0001-49. Título: Compra e venda. Forma do título, sua procedência e caracterização: 
Escritura pública de 26 de fevereiro de 1988, lavrada por Leonoir Leite, titular do Cartório de 
Quissaman, 4º distrito deste Município, no livro nº 72, fls. 18/20. Valor: Cz$ 2.086.374,36 (oito 
milhões, oitenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro cruzados). O presente registro se refere a 
transmissão total do imóvel constante da matrícula, bem como o prédio comercial edificado no 
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mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 
Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 
Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 
ISENTO; FUNPERJ-(5%): ISENTO; FUNARPEN-(4%): ISENTO; Lei Estadual 6.370/12-(2%): 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 
Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 
ISENTO; FUNPERJ-(5%): ISENTO; FUNARPEN-(4%): ISENTO; Lei Estadual 6.370/12-(2%): 
ISENTO. MUTUA/ACOTERJ/ISS: ISENTO. TOTAL: ISENTO.  Macaé, 24 de Maio de 2047. Eu, 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 
Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 
ISENTO; FUNPERJ-(5%): ISENTO; FUNARPEN-(4%): ISENTO; Lei Estadual 6.370/12-(2%): 
ISENTO. MUTUA/ACOTERJ/ISS: ISENTO. TOTAL: ISENTO.  Macaé, 24 de Maio de 2047. Eu, 
Leilane de Sá Cezario, Auxiliar de Cartório, digitei e conferi. Eu, Valéria de Almeida Ribas, a Oficial, 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 
Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 
ISENTO; FUNPERJ-(5%): ISENTO; FUNARPEN-(4%): ISENTO; Lei Estadual 6.370/12-(2%): 
ISENTO. MUTUA/ACOTERJ/ISS: ISENTO. TOTAL: ISENTO.  Macaé, 24 de Maio de 2047. Eu, 
Leilane de Sá Cezario, Auxiliar de Cartório, digitei e conferi. Eu, Valéria de Almeida Ribas, a Oficial, 
subscrevo: Selo Eletrônico Numérico: ECBK 77164 SSS. 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
Grognet, referente a Ação Cautelar Fiscal nº 0036229-90.2015.403.6182 (5ª Vara Federal de São 
Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 
ISENTO; FUNPERJ-(5%): ISENTO; FUNARPEN-(4%): ISENTO; Lei Estadual 6.370/12-(2%): 
ISENTO. MUTUA/ACOTERJ/ISS: ISENTO. TOTAL: ISENTO.  Macaé, 24 de Maio de 2047. Eu, 
Leilane de Sá Cezario, Auxiliar de Cartório, digitei e conferi. Eu, Valéria de Almeida Ribas, a Oficial, 
subscrevo: Selo Eletrônico Numérico: ECBK 77164 SSS. 
TERCEIRO OFÍCIO DE MACAÉ/RJ - C E R T I D Ã O - CERTIFICO E DOU FÉ, que a presente 

mesmo. Macaé, 04 de março de 1988. Eu, Oficial dou fé e assino. Osmar Moreira de Araújo. 
Certifico mais: nos termos da Av4M2986: Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, proprietária 
do imóvel constante da matrícula, e do prédio comercial edificado no mesmo vem a registro 
averbar a edificação da 2º (segundo) pavimento do prédio comercial, com 166,14m² de área 
construída, anexando ao mesmo Certidão de habite-se fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Macaé em 21/06/88 e Certidão Negativa de Débitos, de nº 684.579, série A, CND nº 287/88 
fornecida pelo IAPAS em 25 de maio de 1988. Macaé, 05 de julho de 1988. Eu, Oficial dou fé e 
assino. Osmar Moreira de Araújo. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto.
Av5M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Cury Engenharia e Comercio Ltda, 
que passou a denominar-se Schahin Engenharia e Comercio Ltda, conforme cópia autenticada da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 1998, que foi apresentada e 
fica arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. 
Custas: R$ 63,64.
Av6M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a nova razão social da Schahin Engenharia e Comercio Ltda, que 
passou a denominar-se Schahin Engenharia Ltda, conforme cópia autenticada da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1999, que foi apresentada e fica 
arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, Substituto, digitei. Custas: 
R$ 63,64.
Av7M2986: A pedido da parte interessada, através de requerimento datado de 16 de setembro de 
2008, vem a registro averbar a alteração da razão social da proprietária do imóvel constante da 
matrícula a qual, pela transformação de sociedade por cotas de responsabilidade limitada para 
sociedade anônima, passou a denominar-se Schahin Engenharia S/A, na forma da ata da 
assembléia geral extraordinária, realizada em 21/02/2005, cuja a cópia autenticada da certidão da 
JUCESP fica aqui arquivada. Macaé, 06 de novembro de 2008. Eu, Gustavo Graeff Silva, 
Substituto, digitei. Custas: R$ 63,64. Av8M2986: Nesta data, de acordo com o Ofício nº 
172/2017/SPRFN2/PRFN2, Controle: 171/2017, datado em 03/05/2017, assinado pelo 
Subprocurador - Regional da Fazenda Nacional, PRFN2ª Região, João Henrique Chauffaille 
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Paulo). Procede-se a indisponibilidade do imóvel constante da matrícula. Título protocolizado em 
24/05/2017 sob o nº 38811. EMOLS. ISENTO; FETJ/RJ-(20%): ISENTO; FUNDPERJ-(5%): 
ISENTO; FUNPERJ-(5%): ISENTO; FUNARPEN-(4%): ISENTO; Lei Estadual 6.370/12-(2%): 
ISENTO. MUTUA/ACOTERJ/ISS: ISENTO. TOTAL: ISENTO.  Macaé, 24 de Maio de 2047. Eu, 
Leilane de Sá Cezario, Auxiliar de Cartório, digitei e conferi. Eu, Valéria de Almeida Ribas, a Oficial, 
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