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TRASLADO

E .S C .R I T U R A DE COMPRA E

VENDA, na forma abaixo:

S A I B A M quantos este público instrumento de

escritura virem que, aos quinze dias do mês de setembro

do ano dois mil e seis (15.09.2006), nesta Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, República
Federativa do Brasil, Cartório do 10° Serviço Notarial, à

Av. Erasmo Braga, 255-A, Tabelião Claudio Antonio Mattos
de Souza, perante mim, Gilberto Dias do Amaral,

Escrevente Substituto, compareceram as .p'~rtes entre si,

justas e contratadas, de um lado como Outorgante

Vendedora: PRODUMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR10S LTDA.,

inscrita no CNPJ sob o nOOO.834.924'!0001-93, com sede

nesta cidade na Av. Geremário Dantas, 1.4'00, .loja .126,

térreo, NIRE n033205403988; neste ato representada por,

PAULO CESAR DE ARAUJO ILLIDIO, brasileiro,. divorciado,.

empresário, portador da carteira de identidade

n02.531.950 emitida aos 01.10.69 pelo IFP, inscrito no

CPF sob o n0298. 602.887-04, residente e domiciliado na

Rua General Urquiza, 39, ap. 1101, nesta cidade; e de

outro lado como Outorgado Comprador: GILMAR SABINO,

brasileiro, casado com Clea Fonseca Rodrigues pelo regime

da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6515/77,

comerciante, portador da carteira de identidade

n02002010084948 emitida aos 09.05.2003 pela SSP/CE,

inscrito no CPF sob o n0081.362.777-02, residente e

domiciliado na Estrada dos Bandeirantes, 11.609, quadra

C, Vargem Pequena, nesta cidade. Identificados como os

próprios por mim, conforme dbcumentaçãq supra, do que.~ou

fé. Então pela Outorgante, por.seu representante, me foi

dito o seguinte: - Que é senhora e legítima possuidora do

imóvel constituído pela SUB-LOJA SS-150 DE EDIFÍCIO

COMERCIAL DENOMINADO "QUALITY SHOPPING JACAREPAGUÁ", COM

I



o N°1.400 PELA AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, NA FREGUESIA DE

JACAREPAGUÁ, COM A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 0,00344

DO TERRENO, DESIGNADO POR LOTE 01 DO PAL 43.051, COM

FRENTE PARA A AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, DEVIDAMENTE

DESCRITO, CARACTERIZADO E CONFRONTADO NA MATRÍCULA

244.694 DO 9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CIDADE.

Adquirido o terreno por compra a Britzpar Empreendimentos

e Participações Ltda. e outros, pela escritura de

21.03.96 destas Notas, livro 5466, fls. 187, registrada

em 16.04.1996 com o n005 na matrícula 207.152 do referido

RGI e a construção por conta própria, que nada deve,

conforme AV.05 de 18.11.1999 da matrícula 244.694 do

referido RGI; tendo sido concedido o habite-se em

12.08.1999. Que, salvo o exposto, o referido imóvel

encontra-se livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus

real, judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou

convencional, foro ou pensão e'quites de.impostos e taxas

até a presente data. Em relação às taxas condominiais

conhecimento, responsabilidade e

Que, pela presente e na melhor

encontra-se em atraso no montante de R$6.256,25, de

aceite do Outorgado.

forma de direito, ela

Outorgante, por seu representante, vende ao Outorgado o

referido imóvel pelo preço certo e ajustado de

R$50.000,00 (CINQÜENTA MIL REAIS), recebido neste ato em

moeda corrente nacional, importância contada e achada

representante,

certa, cujo recebimento ela Outorgante, por seu

dá ao Outorgado a mais plena, rasa, geral

e irrevogável quitação, transmitindo para o mesmo neste

ato, toda a posse, domínio, direito e ação que exercia

sobre o referido imóvel, não só por força da presente,

mas também, em virtude da cláusula constituti, obrigando-

se por si, herdeiros e sucessores a fazer a presente

sempre boa, firme e valiosa a todo o tempo e a responder

pela evicção de direito e vícios redibitórios. Pelo

Outorgado me foi dito que aceita a presente como está

redigida em seus expressos termos. Foram apiesentadas e

ficam arquivadas nestas Notas as seguintes certidões
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negativas: ônus reais, l° ao 4° e 9° Distribuidores, l° e

2° de Interdições e Tutelas, Justiça Federal (constando

distribuições nas certidões do 1° ao 4° e 9°

Distribuidores e da Justiça Federal em nome da

Outorgante, que declara sob as penas da lei, por seu

representante, que tais distribuições não impedem a

lavratura da presente nem atingem o imóvel objeto,

ficando responsável pela devida quitação, regularização

e/ou baixa das dis~ribuições apontadas, de conhecimento e

aceite do Outorgado, que isenta esta serventia e o

escrevente que lavrou este ato de contestações que possam

advir), Situação Fiscal provando que o imqvel possui a

inscrição municipal n02958698-9 Cód. Lograd. 02304-4

constando débitos inscritos em dívida ativa referentes

aos exercícios 2002 e 2003 e as d~mais quites até

11.07.2006 (de conhecimento, responsabilidade e aceite do

Outorgado) e de Situação Enfitêutica provando que o

imóvel não é foreiro a esta Municipalidade: Também, fica

arquivada nestas Notas a Certidão Negativa de Débito

n0035592006-17003050 da Previdência Social emitida aos

19.06.2006 com validade até 16.12.2006 e a Certidão

Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

emitida aos 23.06.2006 com validade até 20.12.2006,

código controle da certidão 5652.4DAO.829D.E35F. Que o

Imposto de Transmissão devido pela presente foi recolhido

à Secretaria Municipal de Fazenda deste Município através

da guia 1.130.867 no valor de R$1.623,77 em 15.09.2006,

com base de cálculo de R$81.188,62, que fica arquivada

nestas Notas. Que foi emitida a ficha DOI à SRF. - ASSIM

acordes me pediram este instrumento que após ser lido em

voz aIta aceitam e assinam, dispensando a presença das

testemunhas, sendo que do mesmo será enviada nota ao

competente distribuidor, no prazo da Lei. Certifico que

foram recebidos neste ato os emolumentos devidos pelo

presente, incluído o traslado, de conformidade com as
tabelas 07, 1, I (R$451,22); 01, 8-Digitalização



(R$3,39), 01, 9-Informática (R$2,54); 07, obs. 14 A-

Comunicações (R$12,88) = R$470,03, acrescidos das Leis

3217/99-20%. F.E.T.J. (R$94,01), 5% FUNDPERJ (R$23,50) e

489/81-Mútua/ACOTERJ/ANOREG (R$7,60), mais tabelas 04-

Distribuição (R$13,11) e 01, 2-Certidão (R$25,82),

totalizando R$634, 07, que serão recolhidos nos prazos e

formas da Lei. Eu (a) Gilberto Dias do Amaral, Escrevente

li e

Jair Moraes,

lavrei,
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Em testemunho .a~ da verdade.

e raso.

conferi,

encerro o ato colhendo as

Auxiliar

PRODUMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILI

CESAR DE ARAUJO ILLIDIO)

TRASLADADO aos 19.09.2006. Eu,

Substituto,


