
 

 

 

ANEXO V 







CARTORIO DO 2º OFICIO DE MACAE
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - Lei nº 8.935/1994

DOMINGOS DA COSTA PEIXOTO - NOTÁRIO E REGISTRADOR

RUA MARECHAL DEODORO 351 - CENTRO - MACAE/RJ

TEL: (22) 2762-0450 FAX (22) 2763-0136

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

301,10m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0241.001. Proprietária: Black Gold Alimentos 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

301,10m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0241.001. Proprietária: Black Gold Alimentos 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

301,10m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0241.001. Proprietária: Black Gold Alimentos 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na 

Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé.

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

301,10m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0241.001. Proprietária: Black Gold Alimentos 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na 

Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé.

DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

301,10m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0241.001. Proprietária: Black Gold Alimentos 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na 

Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé.

DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 

02 (fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo Pinheiro de Souza, auxiliar de 

Certifica, em resumo, que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 13.412, 

transportada do livro 2-AD-2, fls. 280, constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, 

averbações ou anotações de existência de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o 

imóvel a seguir descrito:- Imóvel situado na rua Dr. Julio Olivier, s/ n.º, no Loteamento Bairro Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, Centro, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com área 

construída de 300,30m², e seu respectivo lote de terreno nº 06, não foreiro e dentro do perímetro 

urbano, medindo e confrontando-se da seguinte maneira:- 13,10m de frente com a Rua Dr. Júlio 

Olivier; 13,10m de fundos com parte do lote 07; 23,40m por um lado com o lote 05; e 23,40m de 

outro lado com a Rua Casculeiro, antiga Rua A, onde faz esquina; perfazendo a área total de 

301,10m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0241.001. Proprietária: Black Gold Alimentos 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na 

Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé.

DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 

02 (fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo Pinheiro de Souza, auxiliar de 

cartório, matr. 94/17223 a digitei. E eu, Domingos da Costa Peixoto, oficial subscrevo e assino.

MACAE, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

EMOLUMENTO:

PMCMV(2%):

FETJ:

FUNDPERJ: 3,81

15,24

1,52

76,22

FUNPERJ:

FUNARPEN:

VALOR DO ISS:

TOTAL: 107,45

3,81

3,04

3,81

CERTIDÃO ELETRÔNICA LAVRADA POR: CHRISTINE MELO - .

CERP: 1f514546-63fd-4427-9325-db2dc26de816

A certidão eletrônica estará disponível para download no site 
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa dias) após a 

sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página 
https://validador.e-cartoriorj.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justíça
Selo de Fiscalização Eletrônico

ECVD 77906 FHI
Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.





CARTORIO DO 2º OFICIO DE MACAE
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - Lei nº 8.935/1994

DOMINGOS DA COSTA PEIXOTO - NOTÁRIO E REGISTRADOR

RUA MARECHAL DEODORO 351 - CENTRO - MACAE/RJ

TEL: (22) 2762-0450 FAX (22) 2763-0136

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.001. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.001. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.001. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.001. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 02 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.001. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 02 

(fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo Pinheiro de Souza, auxiliar de 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.900, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1000, antigo 978, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e 

respectiva fração ideal de 0,1721389 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.001. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 02 

(fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo Pinheiro de Souza, auxiliar de 

cartório, matr. 94/17223 a digitei. E eu, Domingos da Costa Peixoto, oficial subscrevo e assino.

MACAE, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

EMOLUMENTO:

PMCMV(2%):

FETJ:

FUNDPERJ: 3,81

15,24

1,52

76,22

FUNPERJ:

FUNARPEN:

VALOR DO ISS:

TOTAL: 107,45

3,81

3,04

3,81

CERTIDÃO ELETRÔNICA LAVRADA POR: CHRISTINE MELO - .

CERP: faa974e4-7492-4b6f-a862-019e4bd36f19

A certidão eletrônica estará disponível para download no site 
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa dias) após a 

sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página 
https://validador.e-cartoriorj.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justíça
Selo de Fiscalização Eletrônico

ECVD 77888 RTU
Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.





CARTORIO DO 2º OFICIO DE MACAE
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - Lei nº 8.935/1994

DOMINGOS DA COSTA PEIXOTO - NOTÁRIO E REGISTRADOR

RUA MARECHAL DEODORO 351 - CENTRO - MACAE/RJ

TEL: (22) 2762-0450 FAX (22) 2763-0136

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 

33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 

33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O 

referido é verdade e dou fé. DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 

33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O 

referido é verdade e dou fé. DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, 

aos 1º (primeiro) dia do mês 02 (fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 

33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O 

referido é verdade e dou fé. DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, 

aos 1º (primeiro) dia do mês 02 (fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo 

Pinheiro de Souza, auxiliar de cartório, matr. 94/17223 a digitei. E eu, Domingos da Costa Peixoto, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.901, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Av. Rui Barbosa, nº. 1030, esquina com a Rua Dr. Julio Olivier, nesta cidade de Macaé, 

Estado do Rio de Janeiro, e respectiva fração ideal de 0,3487408 do terreno, não foreiro e dentro do 

perímetro urbano, que após o remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, 

requerimento nº. 5936 de 01.08.89, passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 

50,10m de frente com a Avenida Rui Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado 

numa linha quebrada de 3 segmentos, medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui 

Barbosa 39,00m confrontando-se com a Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um 

angulo reto, confrontando-se com o Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m 

até encontrar a linha de fundos, confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, 

também em 03 segmentos, medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, 

confrontando-se com propriedade de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando 

um angulo reto confrontando-se com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 

25,00m até encontrar a linha de fundos ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, 

perfazendo uma área total de 1.932,75m². Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.002. 

Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 

33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O 

referido é verdade e dou fé. DADA E PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, 

aos 1º (primeiro) dia do mês 02 (fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo 

Pinheiro de Souza, auxiliar de cartório, matr. 94/17223 a digitei. E eu, Domingos da Costa Peixoto, 

oficial subscrevo e assino.

MACAE, 01 DE FEVEREIRO DE 2019
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A certidão eletrônica estará disponível para download no site 
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa dias) após a 

sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página 
https://validador.e-cartoriorj.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justíça
Selo de Fiscalização Eletrônico

ECVD 77893 CDF
Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.





CARTORIO DO 2º OFICIO DE MACAE
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - Lei nº 8.935/1994

DOMINGOS DA COSTA PEIXOTO - NOTÁRIO E REGISTRADOR

RUA MARECHAL DEODORO 351 - CENTRO - MACAE/RJ

TEL: (22) 2762-0450 FAX (22) 2763-0136

CERTIDÃO ELETRÔNICA - RGI

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.003. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.003. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.003. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.003. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 02 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.003. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 02 

(fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo Pinheiro de Souza, auxiliar de 

Certifica, em resumo que revendo em seu poder e Cartório o Livro Ficha - Matricula nº. 34.902, 

constatou até a presente data não haver nenhum ônus, registro, averbações ou anotações de existência 

de ações reais e pessoais ou reipersecutórias, gravando o imóvel a seguir descrito:- Prédio residencial 

situado na Rua Casculeiro nº. 27, nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, e respectiva 

fração ideal de 0,4791203 do terreno, não foreiro e dentro do perímetro urbano, que após o 

remembramento devidamente aprovado pela PMM em 16.12.92, requerimento nº. 5936 de 01.08.89, 

passou a medir no seu todo e confrontar-se da seguinte maneira: 50,10m de frente com a Avenida Rui 

Barbosa; 12,00m de fundos com a Rua Casculeiro; de um lado numa linha quebrada de 3 segmentos, 

medindo o primeiro segmento a começar pela Avenida Rui Barbosa 39,00m confrontando-se com a 

Rua Dr. Júlio Olivier; o segundo 23,40m formando um angulo reto, confrontando-se com o 

Americano Futebol Clube; e finalmente o 3º segmento 13,10m até encontrar a linha de fundos, 

confrontando-se ainda com o Americano F. Clube; e de outro lado, também em 03 segmentos, 

medindo o primeiro 27,00m a começar pela Avenida Rui Barbosa, confrontando-se com propriedade 

de Elpidio Gonçalves ou sucessores; o segundo 14,60m formando um angulo reto confrontando-se 

com José Laurentino Sobrinho e o terceiro e último segmento 25,00m até encontrar a linha de fundos 

ainda com propriedade de José Laurentino Sobrinho, perfazendo uma área total de 1.932,75m². 

Cadastrado na PMM sob o nº 01.1.048.0205.003. Proprietária: Black Gold Alimentos Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o nº 10.481.246/0001-86, Jucerja nº 33.2.0825282-4, com sede na Avenida Rui 

Barbosa, nº 1030, Alto dos Cajueiros, nesta cidade. O referido é verdade e dou fé. DADA E 

PASSADA; nesta cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, aos 1º (primeiro) dia do mês 02 

(fevereiro) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Christine Melo Pinheiro de Souza, auxiliar de 

cartório, matr. 94/17223 a digitei. E eu, Domingos da Costa Peixoto, oficial subscrevo e assino.

MACAE, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

EMOLUMENTO:

PMCMV(2%):

FETJ:

FUNDPERJ: 3,81

15,24

1,52

76,22

FUNPERJ:

FUNARPEN:

VALOR DO ISS:

TOTAL: 107,45

3,81

3,04

3,81

CERTIDÃO ELETRÔNICA LAVRADA POR: CHRISTINE MELO - .

CERP: 4eeb2fcc-89c1-42bd-9cb8-a1d20fa355cd

A certidão eletrônica estará disponível para download no site 
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa dias) após a 

sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página 
https://validador.e-cartoriorj.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justíça
Selo de Fiscalização Eletrônico

ECVD 77913 YZC
Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
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$VSHFWR�IURQWDO�H[WHUQR�GR�LPyYHO�

5(/$7Ï5,2�����������
5XD�&RQGH�GH�%RQILP�������VO������7LMXFD��5LR�GH�-DQHLUR���5-���&(3������������3$%;����������������

HPEUDS#HPEUDSSUD[LV�FRP�EU ZZZ�HPEUDSSUD[LV�FRP�EU

9DORU�GH�PHUFDGR 5���������������
9DORU�GH�OLTXLGDomR�IRUoDGD 5���������������

'DWD� �� GH�-XOKR GH�����
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,1752'8d2�680È5,2

3DUD�D�UHDOL]DomR�GR�SUHVHQWH�WUDEDOKR� IRL� IHLWD YLVWRULD�QR� ORFDO��$�YLVWRULD� ORFDO REMHWLYRX�YLVXDOL]DU�R�
LPyYHO�H�VXD�FLUFXQYL]LQKDQoD�H�GHWHUPLQDU SDGU}HV FRPSDUDWLYRV�UHJLRQDLV��DV�PHGLGDV�DSUHVHQWDGDV�
IRUDP�REWLGDV�DWUDYpV�GH�LQIRUPDo}HV�H�GRFXPHQWRV�IRUQHFLGRV�SHOR�FOLHQWH�

$V�GHVFULo}HV��FRQFOXV}HV�H�FRPHQWiULRV�VREUH�R�EHP�DYDOLDGR�VH�EDVHLDP�QRV�GDGRV�FROKLGRV�³LQ�ORFR´�
H�DWUDYpV�GH�GRFXPHQWRV�VXEVLGLiULRV�FHGLGRV�SDUD�D�HODERUDomR�GR�WUDEDOKR�

(VWH� WUDEDOKR� HVWi� UHVWULWR� DR� FDPSR� GD� HQJHQKDULD� GH� DYDOLDo}HV�� 1mR� UHDOL]DPRV� DQiOLVHV� GH�
GRFXPHQWDomR� QHP� SHVTXLVDV� FDUWRULDLV� TXH� FRPSURYHP� DVSHFWRV� OHJDLV� TXDQWR� j� GLUHLWR� GH�
SURSULHGDGH��SRVVH��KLSRWHFDV��H[HFXo}HV��HWF�

7RGDV� DV� LQIRUPDo}HV� REWLGDV� GR� &OLHQWH� RX� GH� WHUFHLURV� H� UHSURGX]LGDV� QHVWH� UHODWyULR� IRUDP�
FRQVLGHUDGDV�FRPR�ILGHGLJQDV�

2� YDORU� EXVFDGR� VHUi� R� GH�PHUFDGR�� D� VHU� FDOFXODGR� SHOR�PpWRGR�PDLV� DGHTXDGR� GH� DFRUGR� FRP� DV�
FDUDFWHUtVWLFDV�GD�SURSULHGDGH��3DUD�WDO��R�SUHVHQWH�WUDEDOKR�IRL�GHVHQYROYLGR�HP�FRQIRUPLGDGH�FRP�DV�
QRUPDV� GD� $%17�� VHJXQGR� DV� 1%5�������������� H� 1%5�������������� EXVFDQGR� D� DSXUDomR�� GH�
UHVXOWDGRV�FRP�R�*UDX�GH�)XQGDPHQWDomR���

7RGRV� RV� PDSDV�� SODQWDV�� HVFULWXUDV�� FHUWLG}HV�� HVWXGRV� GH� DSURYHLWDPHQWR�� DQiOLVHV� FRQWiEHLV��
UHODWyULRV� WpFQLFRV� H� LQIRUPDo}HV� IRUQHFLGDV� SRU� yUJmRV� FRPSHWHQWHV�� VHMDP� RULXQGRV� GH� QRVVRV�
DUTXLYRV� RX� FHGLGRV� SDUD� D� H[HFXomR� GHVWH� WUDEDOKR�� VHUmR� DQDOLVDGRV� H� DQH[DGRV� D� HVWH� UHODWyULR�
VHPSUH�TXH�FRQVLGHUDGRV�FRPSOHPHQWDUHV�H�HVFODUHFHGRUHV�

2�HVWXGR�DVVLP�GHILQLGR� VHUi�GHVHQYROYLGR� D� VHJXLU�� HP�DFRUGkQFLD� FRP� RV� UHTXHULPHQWRV�GR�%DQFR�
5HDO�H�EDVHDGR�QRV�GDGRV�REWLGRV�MXQWR�DRV�GRFXPHQWRV�GLVSRQtYHLV�TXDQGR�GH�VXD�HODERUDomR�

&RQFHLWXDOPHQWH�R�WUDEDOKR�SDUWLUi�GR�SODQR�JHUDO� 5HJLmR�/RFDOLGDGH��SDUD�R�HVSHFtILFR� D�SURSULHGDGH�
SURSULDPHQWH� GLWD� VHPSUH� TXH� D� DQiOLVH� GHVWD� DEUDQJrQFLD� UHJLRQDO� IRU� IDWRU� GH� LPSRUWkQFLD� SDUD� D�
GHILQLomR�GH�YDORU�

3DUD�D�RUGHQDomR�GRV�UHVXOWDGRV�GHVWH�SURMHWR��HVWH�YROXPH�IRL�GLYLGLGR�HP���SDUWHV�

x 3DUWH�$��WUDWD�GD�DSUHVHQWDomR�JHUDO�GD�5HJLmR�GH�ORFDOL]DomR�GR�2EMHWR�GD�$YDOLDomR��EDVHDGD�HP�
FRPHQWiULRV��PDSDV�H�IRWRV�

x 3DUWH�%��WUDWD�GD�GHVFULomR�GR�2EMHWR�GD�$YDOLDomR�
x 3DUWH�&��WUDWD�GRV�&ULWpULRV�H�&iOFXORV�GH�$YDOLDomR�
x 3DUWH�'��DSUHVHQWD�D�FRQFOXVmR�GD�DYDOLDomR�H�D�&KDQFHOD�GD�(0%5$3�35$;,6�
x 3DUWH�(��DSUHVHQWD�IRWRV�H�GRFXPHQWRV�FRPSOHPHQWDUHV��HVWHV�TXDQGR�GLVSRQtYHLV�
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$���± '$'26�&$'$675$,6

� (QGHUHoR��$Y��5XL�%DUERVD��Q��������
� 7UHFKR�UHIHUrQFLD��HVTXLQD�GDV�5XDV�-~OLR�2OLYLHU��SHOD�ODWHUDO��H�&DVFXGHLUR��SHORV�IXQGRV��
� %DLUUR��&HQWUR�
� 5HJLmR��XUEDQD�FHQWUDO�
� 'LVWULWR��6HGH�
� 0XQLFtSLR��0DFDp�

$����/2&$/,=$d2�126�0$3$6 �(0�(6&$/$6�352*5(66,9$0(17(�0$,25(6�
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6LWXDGD� QR� OLWRUDO� QRURHVWH� GR� (VWDGR� GR� 5LR� GH� -DQHLUR�� 0DFDp� SRVVXL� � GH� DFRUGR� FRP� GDGRV� PDLV�
UHFHQWHV�GR�,%*(�� ��������KDELWDQWHV�H�XPD�iUHD�GH�������TXLO{PHWURV�TXDGUDGRV�GH�H[WHQVmR��

2�PXQLFtSLR�ID]�GLYLVD�FRP�RV�PXQLFtSLRV�GH�4XLVVDPm��&DUDSHEXV��&RQFHLomR�GH�0DFDEX��DR�1RUWH��5LR�
GDV�2VWUDV�H�&DVLPLUR�GH�$EUHX��DR�6XO��7UDMDQR�GH�0RUDHV�H�1RYD�)ULEXUJR��j�2HVWH��H�FRP�R�2FHDQR�
$WOkQWLFR��j�/HVWH�

&RQWDQGR� FRP� ��� TXLO{PHWURV� GH� OLWRUDO�� R� FOLPD� p� TXHQWH� H� ~PLGR� QD� PDLRU� SDUWH� GR� DQR�� FRP�
WHPSHUDWXUDV�TXH�YDULDP�HQWUH����&�H����&��DPSOLWXGH� WpUPLFD� FRQVLGHUiYHO�RFDVLRQDGD�SHOD� WURFD�GH�
YHQWRV�HQWUH�R�OLWRUDO�H�D�VHUUD��UHODWLYDPHQWH�SUy[LPRV�

$�H[SORUDomR�GR�SHWUyOHR�QR�1RUWH�)OXPLQHQVH�SURSRUFLRQRX�D�0DFDp��D�����TXLO{PHWURV�GR�5LR��XP�YLJRU�
HFRQ{PLFR� VHP� SUHFHGHQWHV�� $� FLGDGH� WHP� FUHVFLGR� PDLV� GH� ���� DR� DQR�� HQTXDQWR� D� HVWLPDWLYD� GH�
H[SDQVmR�SDUD�GR�%UDVLO�p�GH�DSHQDV�����$�RIHUWD�GH�HPSUHJRV�DXPHQWD�����D�FDGD����PHVHV�

&HUFD�GH�������QRYDV�HPSUHVDV�DEHUWDV�QRV�~OWLPRV�VHWH�DQRV�² ILQFDUDP�Sp�QR�PXQLFtSLR�� OHYDQGR�R�
WRWDO�GH�ILUPDV�LQVWDODGDV�D�PDLV�GH�������

$�SROtWLFD�H�D�HFRQRPLD�ORFDLV�VHJXHP�R�IOX[R�GR�yOHR�ERPEHDGR�GR�IXQGR�GD�%DFLD�GH�&DPSRV��(VWLPD�VH�
TXH�HP�PpGLD�0DFDp�UHFHED��D�FDGD�DQR��TXDVH�����GR�RUoDPHQWR�PXQLFLSDO�

0DFDp�p�R�SULPHLUR�GLVWULWR��VHGH��GR�PXQLFtSLR�GH�0DFDp�H�XPD�GDV�SULQFLSDLV�FLGDGHV�GR�HVWDGR�

$FHVVRV� VDLQGR�GD�SRQWH�5LR�� 1LWHUyL��VHJXLU�D�5RGRYLD�1LWHUyL�� 0DQLOKD �%5�������(VVD�HVWUDGD�FUX]D�D�
FLGDGH�

$���� 2�%$,552�

2�LPyYHO�DYDOLDQGR�ILFD�VLWXDGR�QR�FHQWUR�GD�FLGDGH��QR�VHWRU�FRPHUFLDO�FHQWUDO�GD�VHGH�PXQLFLSDO��&RPR�
WRGD�iUHD�FHQWUDO��p�XP�VHWRU�GH�JUDQGH�DGHQVDPHQWR�H�PRYLPHQWR�FRQVWDQWH�GH�SHVVRDV�H�YHtFXORV�

$�iUHD�p�WRWDOPHQWH�XUEDQL]DGD�H�SOHQDPHQWH�RFXSDGD��

$���� /2*5$'28526 '(�6,78$d2�

2� LPyYHO� ID]� WHVWDGD� SULQFLSDO� SDUD� D $Y�� 5XL� %DUERVD�� EHP� QD� HVTXLQD GD� 5XD� -~OLR� 2OLYLHU�� FRP� XP�
DFUpVFLPR� �VHP� DFHVVR�� GH� IXQGRV� SDUD� D� 5XD� &DVFXOHLUR�� $V YLDV VmR� FHQWUDLV� H� IXQGDPHQWDOPHQWH�
FRPHUFLDLV��

2�WUHFKR�p�EHP�PRYLPHQWDGR H�DGHQVDGR�

(P�FRQMXQWR��DV�YLDV DSUHVHQWDP�
� 7UDoDGRV�DOWLPpWULFRV�QR�ORFDO��UHJXODUHV��WUDoDGRV�SODQLPpWULFRV�QR�ORFDO��UHJXODUHV�
� 3LVWDV��SDYLPHQWDGDV�
� ,OXPLQDomR��DWUDYpV�GH�OkPSDGDV�D�YDSRU�GH�PHUF~ULR�
� &DUDFWHUtVWLFDV�RFXSDFLRQDLV�H�GH�PHLR�DPELHQWH�QR�WUHFKR��IXQGDPHQWDOPHQWH�FRPHUFLDO�
� 'UHQDJHP� SOXYLDO�� VXEWHUUkQHD�� HVJRWRV� VDQLWiULRV� FDQDOL]DGRV�� iJXD�� FDQDOL]DGD�� JiV��

HQJDUUDIDGR�
� 7HOHIRQHV�
� 7UDQVSRUWHV�FROHWLYRV��QR�ORFDO�
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%���± &$5$&7(5,=$d2�*(5$/

7UDWD�VH�GH�XP�SUpGLR�FRPHUFLDO�GH�XVR�H[FOXVLYR�GD� UHGH�683(50(5&$'2�(&21Ð0,&2��FRPSRVWR�GH�
WHUUHQR�H�EHQIHLWRULDV�FRQIRUPH�GHVFULomR�DEDL[R�

6mR�GRLV�EORFRV�LQWHUOLJDGRV��2�SULPHLUR p�FRPSRVWR�SRU��� SDYLPHQWRV�TXH�GHQRPLQDPRV�QHVWH�ODXGR�GH�
SUpGLR����H�R RXWUR p�FRPSRVWR SRU����SDYLPHQWRV��SUpGLR�����TXH�MXQWRV�IRUPDP�D�HGLILFDomR�FRPHUFLDO�
TXH�RFXSD�SDUFLDOPHQWH�R�WHUUHQR��2�WHUUHQR�p�GH�HVTXLQD�H�SRVVXL�WUrV�IUHQWHV��$�WHVWDGD�VH�ID]�SDUD�D�
$YHQLGD� 5XL� %DUERVD� �ORJUDGRXUR� SULQFLSDO��� QRV� IXQGRV�� SHOD� 5XD� &DVFXOHLUR� H� SHOD� ODWHUDO� GLUHLWD� GR�
LPyYHO�VH�ID]�WHVWDGD�SDUD�D�5XD�'U��-~OLR�2OLYLHU� 2�LPyYHO�ILFD�ORFDOL]DGR�SUy[LPR�DR�&HQWUR�GH�0DFDp�H�
SRGH�VHU�YLVXDOL]DGR�QD�IRWR�DEDL[R��*RRJOH�(DUWK��

%���± 2�7(55(12�

2�LPyYHO�HVWi� ORFDOL]DGR�QD�$YHQLGD�5XL�%DUERVD��Q���������$OWR�GRV�&DMXHLURV� � 0DFDp�± 5-� 2� LPyYHO�
SRVVXL�FRPR�FRQIURQWDQWHV�DV�VHJXLQWHV�YLDV�DEDL[R�

x )URQWDO��$YHQLGD�5XL�%DUERVD�
x /DWHUDO�GLUHLWD��5XD�'U��-~OLR�2OLYLHU
x )XQGRV��5XD�&DVFXOHLUR�

x &DUDFWHUL]DomR��ORWH�XUEDQR��FRQYHQFLRQDO��IURQWDO�
x $FHVVR��GLUHWR��SHOR�ORJUDGRXUR�SULQFLSDO��IXQGR�H�ODWHUDO�GLUHLWD�
x )RUPD��7UDSH]RLGDO LUUHJXODU�
x 7RSRJUDILD��3ODQR�HP�VXD�WRWDOLGDGH�
x ÈUHD�WRWDO�GR�WHUUHQR�����������P���FRQIRUPH�SODQWD�EDL[D�IRUQHFLGD�SHOR�FRQWUDWDQWH�
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9 'H�DFRUGR�FRP�R�5*,��5HJLVWUR�*HUDO�GH�,PyYHLV��GH�0DWUtFXOD�Q����������GR�5&31�H�1RWDV�GR�
���'LVWULWR�GH�0DFDp�5-��/LYUR�������)ROKD����������$WR�����VXEVFUHYH�VH�

� 3UpGLR�UHVLGHQFLDO��VLWXDGR�QD�$YHQLGD�5XL�%DUERVD��Q��������DQWLJR�����H�UHVSHFWLYD�IUDomR�LGHDO�
�����������

� 3UpGLR�UHVLGHQFLDO��VLWXDGR�QD�$YHQLGD�5XL�%DUERVD��Q��������HVTXLQD�FRP�D�5XD�'U��-~OLR�2OLYLHU�
H�UHVSHFWLYD�IUDomR�LGHDO������������

� 3UpGLR�UHVLGHQFLDO��VLWXDGR�QD�5XD�&DVFXOHLUR��Q���� H�UHVSHFWLYD�IUDomR�LGHDO������������

,PyYHLV�HVVHV�HGLILFDGRV�VREUH�R� WHUUHQR�VLWXDGR�QD�$YHQLGD�5XL�%DUERVD��HVTXLQD�FRP�D�5XD�-~OLR�
2OLYLHU�� QR� ��� GLVWULWR� GR� 0XQLFtSLR� H� &RPDUFD� GH� 0DFDp�� (VWDGR� GR� 5LR� GH� -DQHLUR�� QmR� IRUHLUR� H�
GHQWUR� SHUtPHWUR� XUEDQR�� 4XH� DSyV� R� UHPHPEUDPHQWR� GHYLGDPHQWH� DSURYDGR� SHOD� 300�
�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�0DFDp���HP�������������UHTXHULPHQWR�Q�������GH�������������SDVVRX�
QR�VHX�WRGR�D�PHGLU�H�FRQIURQWDU�VH�GD�VHJXLQWH�PDQHLUD�

�����P�GH�IUHQWH�FRP�D�$YHQLGD�5XL�%DUERVD�������P�GH�IXQGRV�FRP�D�5XD�&DVFXOHLUR��GH�XP�ODGR�
QXPD� OLQKD� TXHEUDGD� GH� �� VHJPHQWRV��PHGLQGR� R� SULPHLUR� VHJPHQWR� D� FRPHoDU� SHOD� $YHQLGD� 5XL�
%DUERVD� �����P� FRQIURQWDQGR�VH� FRP� D� 5XD� 'U�� -~OLR� 2OLYLHU�� R� VHJXQGR� �����P� IRUPDQGR� XP�
kQJXOR�UHWR��FRQIURQWDQGR�VH�FRP�R�$PHULFDQR�)XWHERO�&OXEH��H�ILQDOPHQWH�R����VHJPHQWR������P�
DWp�HQFRQWUDU�D� OLQKD�GH�IXQGRV��FRQIURQWDQGR�VH�DLQGD�FRP�R�$PHULFDQR�)XWHERO�&OXEH��H�GH�RXWUR�
ODGR�� WDPEpP� HP� � VHJPHQWRV�PHGLQGR� R� SULPHLUR� �����P� D� FRPHoDU� SHOD� $YHQLGD� 5XL� %DUERVD��
FRQIURQWDQGR�VH�FRP�D�SURSULHGDGH�GH�(OStGLR�*RQoDOYHV�RX�VXFHVVRUHV��R�VHJXQGR������P�IRUPDQGR�
XP� kQJXOR� UHWR� FRQIURQWDQGR�VH� FRP� -RVp� /DXUHQWLQR� 6REULQKR� H� R� WHUFHLUR� H� ~OWLPR� VHJPHQWR�
�����P� DWp� HQFRQWUDU� D� OLQKD� GH� IXQGRV� DLQGD� FRP� SURSULHGDGH� GH� -RVp� /DXUHQWLQR� 6REULQKR��
SHUID]HQGR�XPD�iUHD�WRWDO�GH��������� PHWURV�TXDGUDGRV�

9 2%6��$�GLIHUHQoD�GH�iUHD�HQWUH� R�5*,� ��������� Pð� H�D�SODQWD�GH� VLWXDomR� ����������P���
DPERV�IRUQHFLGRV�SHOR�FOLHQWH��VH�Gi�SHOR�IDWR�GH�QmR�WHUPRV�UHFHELGR�D�PDWUtFXOD�FRUUHVSRQGHQWH�
D�iUHD�GR�$PHULFDQR�)XWHERO�&OXEH��FRQIRUPH�GHVFULomR�DEDL[R�

x 5*,��5HJLVWUR�*HUDO�GH�,PyYHLV��GH�0DWUtFXOD�Q����������GR�5&31�H�1RWDV�GR����'LVWULWR�
GH�0DFDp�5-��/LYUR�������)ROKD����������$WR�����LGHQWLILFD�D�iUHD�GH����������Pð�

x /RWH�FRUUHVSRQGHQWH�DR�$PHULFDQR�)XWHERO�&OXEH�PHGLQGR�������P�GH� ODUJXUD�� �����P�
HP� FXUYD� LQWHUQD� VXERUGLQDGD� D� XP� UDLR� GH� ����� P H� ������ P� GH� SURIXQGLGDGH�
SHUID]HQGR�XPD�iUHD�WRWDO�GH������� Pð���1mR�UHFHEHPRV�R�5*,��

x 3ODQWD�GH�6LWXDomR��/RWHDPHQWR��FRP�R�WtWXOR�GH�³352-(72�3$5$�5(0(0%5$0(172�'2�
/27(�'2�$0(5,&$12�)87(%2/�&/8%(�&20�2�5(68/7$17(�'26�/27(6�1���'$�$9��58,�
%$5%26$��1���'$�58$�'U�-8/,2�2/,9,(5��1����'$�58$�&$6&8/(,52�(�1������(������
'$�$9��58,�%$5%26$�� 0$&$e�5-´�TXH�LGHQWLILFD�XPD�iUHD�WRWDO�GH����������P��

(P�UHVXPR�

48$'52�'(�È5($6��Pð�

0DWUtFXOD�Q��������� ��������

/RWH�$PHULFDQR�)XWHERO�&OXEH ������

È5($�727$/ ��������
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%���� %(1)(,725,$6

&RP�DV�EDVHV�GDV�FROXQDV�H�VDSDWDV��SLODUHV�H�YLJDV�HP HVWUXWXUD�GH�FRQFUHWR�DUPDGR��R�HGLItFLR�REMHWR�
DYDOLDQGR SRVVXL�R�VHJXLQWH�TXDGUR�GH�iUHDV�

¾ 7HUUHQR�����������Pð�
¾ ÈUHD�WRWDO�FRQVWUXtGD�����������Pð�
¾ ÈUHD�GH�HPEDVDPHQWR�����������Pð
¾ 7D[D�GH�RFXSDomR����������

x &RQRWDomR�EiVLFD��3UpGLR�FRP����EORFRV��VHQGR�XP FRPSRVWR SRU����SDYLPHQWRV��SUpGLR�����H�R RXWUR�
FRPSRVWR SRU����SDYLPHQWRV��SUpGLR������2�SUpGLR�����WpUUHR�����SDYLPHQWRV�WLSR��DOpP�GD�FREHUWXUD�
FRPSRVWD�GH� WHOKDGR�H�FDL[DV�G¶iJXD��2�SUpGLR�����WpUUHR�����SDYLPHQWRV� WLSR��DOpP�GD�FREHUWXUD�
FRPSRVWD�GH�FDVD�GH�ERPEDV�GH�LQFrQGLR��WHOKDGR�H�FDL[DV�G¶iJXD�

x /RFDOL]DomR�QR�WHUUHQR��RFXSD�R�SDUFLDOPHQWH�
x 7UDWD�VH�GH�HGLILFDomR��WHUPLQDGD�TXH�VRIUHX�DOWHUDomR�HP�UHODomR�DR�SURMHWR�RULJLQDO�
x 'LVWULEXLomR�RFXSDFLRQDO�GRV�HVSDoRV�

%������ 2�35e',2 ����SUpGLR�FRPHUFLDO��

R 7pUUHR� 6DOmR� GR� VXSHUPHUFDGR� FRP�PH]DQLQR� TXH� RFXSD� WRGD� D� H[WHQVmR� IURQWDO� GD�
ORMD�� 3HOD� ODWHUDO� GLUHLWD� GR� LPyYHO� �5XD� 'U�� -~OLR� 2OLYLHU��� UDPSD� GH� DFHVVR� DRV�
SDYLPHQWRV� GH� HVWDFLRQDPHQWR�� 2� PH]DQLQR� HP� TXHVWmR� p� FRPSRVWR� SRU� HVFULWyULRV�
DGPLQLVWUDWLYRV�� VDOD� GH� LQIRUPiWLFD� �VHUYLGRU�� H� EDQKHLURV�� 3RVVXL� DLQGD� iUHD� UHVWULWD�
RQGH�IXQFLRQD�R�5+�FRPSRVWR�GH�UHFHSomR��HVFULWyULR�H�EDQKHLUR�SULYDWLYR�

R ���3DYLPHQWR��(VWDFLRQDPHQWR�FRP�GRLV�EDQKHLURV��KDOO�GH�HVFDGD�GH�DFHVVR�DR�VDOmR�
QR�WpUUHR�H����SDYLPHQWR��&DVD�GH�PiTXLQDV�GH�DU�FRQGLFLRQDGR��IDQFRLOV��H�VXEHVWDomR�

R ��� 3DYLPHQWR�� (VWDFLRQDPHQWR� FRP� GRLV� EDQKHLURV�� KDOO� GH� HVFDGD� GH� DFHVVR� DRV�
SDYLPHQWRV�LQIHULRUHV��FDVD�GH�PiTXLQDV�GRV�HOHYDGRUHV�H�VDODV�VXEGLYLGLGDV�SRU SDUHGHV�
GH�(XFDWH[�RQGH�IXQFLRQDP�GHSyVLWRV�H�VDOD�GH�WUHLQDPHQWR�GH�IXQFLRQiULRV�

R ���3DYLPHQWR��7HOKDGR�H�FDL[DV�G¶iJXD�
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%������ 2�35e',2 ����SUpGLR�GH�VHUYLoR���DGPLQLVWUDWLYR��

R 7pUUHR� &DVD�GH�%RPEDV��KLGUiXOLFD���GHSyVLWR�GH�OL[R��ODYDWyULR�GH�VHUYLoR��HVFULWyULR�H�
UHFHSomR� TXH� DWHQGH� D� HQWUDGD� GH� VHUYLoR� SHOD� 5XD� &DVFXOHLUR�� iUHD� GH� UHFHELPHQWR��
FDUUHJDPHQWR�H�GHVFDUUHJDPHQWR�GH�SURGXWRV�H�PDWHULDLV�GLYHUVRV��PH]DQLQR�FRP�iUHD�
UHVWULWD�GH�DFHVVR�DRV�TXDGURV�HOpWULFRV�H� GLVMXQWRUHV��FkPDUDV� IULJRUtILFDV��GHSyVLWR�GR�
KRUWLIUXWWL�H�GHSyVLWR�GH�FHUHDLV��$OpP�GH�DFHVVR�DR�DoRXJXH�H�DR�VDOmR�GR�VXSHUPHUFDGR�

R ��� 3DYLPHQWR�� &LUFXODomR�� FDL[D� GH� HVFDGD� GH� VHUYLoR�� FROXQD� GH� HOHYDGRU� GH� FDUJD��
RILFLQD�GH�PDQXWHQomR�SUHGLDO�FRP�EDQKHLUR��KDOO�GH�DFHVVR�jV�GHSHQGrQFLDV�LQWHUQDV�GR�
SDYLPHQWR� FRPR� SDGDULD�� GHSyVLWR� GH� IDULQKD�� FR]LQKD�� UHIHLWyULR�� ��� EDQKHLURV�
�PDVFXOLQR�H�IHPLQLQR��H�YHVWLiULR�H�FLUFXODomR�GH�DFHVVR�D�HVFDGD�GH�LQFrQGLR�

R ���3DYLPHQWR��&LUFXODomR�� FDL[D�GH� HVFDGD�GH� VHUYLoR�� FROXQD�GH� HOHYDGRU� GH� FDUJD�H�
WUrV�DPELHQWHV�GH�GHSyVLWRV�

R ���3DYLPHQWR��&LUFXODomR�� FDL[D�GH� HVFDGD�GH� VHUYLoR�� FROXQD�GH� HOHYDGRU� GH� FDUJD�H�
GRLV�DPELHQWHV�GH�GHSyVLWRV�

R ��� 3DYLPHQWR �/DMH� 7pFQLFD��� &LUFXODomR�� FDL[D� GH� HVFDGD� GH� VHUYLoR�� FROXQD� GH�
HOHYDGRU� GH� FDUJD�� XP� GHSyVLWR� H� DFHVVR� D� FDVD� GH� ERPEDV� GH� LQFrQGLR� SRU�PHLR� GH�
HVFDGD�PHWiOLFD�

R ���3DYLPHQWR��7HOKDGR�H�FDL[DV�G¶iJXD�

� $VSHFWRV�FRQVWUXWLYRV�

R ,QIUD�HVWUXWXUD��SUHVXPLYHOPHQWH�HP�IXQGDo}HV�GLUHWDV�
R 6XSHUHVWUXWXUD��FRQFUHWR�DUPDGR�
R /DMHV��FRQFUHWR�DUPDGR�
R &REHUWXUD�� ODMH� LPSHUPHDELOL]DGD H� WHOKDV� RQGXODGDV� GH� ILEURFLPHQWR� IL[DGDV� HP�

HVWUXWXUD�PHWiOLFD�WUHOLoDGD�
R 3DLQpLV�SHULPHWUDLV��DOYHQDULD�GH�WLMRORV�FRQYHQFLRQDLV�

� 3DLQpLV�GLYLVyULRV�LQWHUQRV��DOYHQDULD�GH�WLMRORV�H�GLYLVyULDV�GH�PDGHLUD�WLSR�(XFDWH[�
� (TXLSDPHQWRV�H�,QVWDODo}HV�

R ,QVWDODo}HV�HOpWULFDV��FRQYHQFLRQDLV��FRP�HOHWURGXWRV�HPEXWLGRV�H�SRQWRV�GH�WRPDGDV�H�
OX]�QRV�FRPSDUWLPHQWRV�

R ,QVWDODo}HV� KLGUiXOLFDV�� FRQYHQFLRQDLV�� FRP� WXEXODo}HV� HPEXWLGDV� QD� DOYHQDULD�� HP�
FROXQDV��GH�DFRUGR�FRP�R�SURMHWR�

R 6LVWHPD�DQWL���LQFrQGLR��KLGUDQWHV�FRP�PDQJXHLUDV�H�H[WLQWRUHV�LQGLYLGXDLV�
R $U�FRQGLFLRQDGR�FHQWUDO�
R (GLILFDomR�GRWDGD�GH�FLUFXLWRV�LQWHUQRV�GH�FkPHUDV�GH�VHJXUDQoD��&)79��
R ,QVWDODo}HV�GH�UHGH�GH�FRPXQLFDomR��WHOHIRQLD�H�LQIRUPiWLFD��FRQYHQFLRQDLV�

� 3DGUmR�GH�HGLILFDomR��1RUPDO��VHJXQGR�1%5�����������GD�$%17�
� 0DWHULDLV�HPSUHJDGRV�QR�DFDEDPHQWR�UHYHVWLPHQWR�GD�HGLILFDomR��R�SUpGLR�DSUHVHQWD�IDFKDGD�IURQWDO�

H� ODWHUDO� HP� SDVWLOKDV� FHUkPLFDV� QR� QtYHO� GR� WpUUHR� H� WH[WXUD� QRV� GHPDLV� SDYLPHQWRV�� 'HVWDFD�VH�
WDPEpP� EULVHV� PHWiOLFRV� FRP� SLQWXUD� HOHWURVWiWLFD� H� PDUTXLVH� PHWiOLFD� FRP� FREHUWXUD� GH�
SROLFDUERQDWR� WUDQVO~FLGR� QD� FRU� YHUGH�� 1D� IDFKDGD� GH� IXQGRV�� SDUHGHV� FRP� WLMRORV� GH� FRQFUHWR�
DSDUHQWHV� H� SDUWHV� VDOSLFDGDV� QR� FKDSLVFR�� 'H� IRUPD� JHUDO� IRUDP� DQRWDGRV� RV� VHJXLQWHV�PDWHULDLV�
EiVLFRV�

� 3LVRV�LQWHUQRV��JUDQLWR��JUDQLWLQD��SLVR�YLQtOLFR�WLSR�SDYLIOH[��FHUkPLFD��DUGyVLD�H�SLVR�FLPHQWDGR�
� 3DUHGHV��HPERoR�HPDVVDGR�H�SLQWDGR��SODFDV�GH�JUDQLWR�H�D]XOHMRV FHUkPLFRV�
� 7HWRV�IRUURV��/DMHV�HPDVVDGDV�H�SLQWDGDV�H�SDUWHV�FRP�UHEDL[R HP�JHVVR�H�LQVWDODo}HV�HPEXWLGDV�
� (VTXDGULDV�
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R 3RUWDV��PHWiOLFDV��FRQYHQFLRQDLV�H�SDQWRJUiILFDV��H�GH�PDGHLUD�
R -DQHODV��PHWiOLFDV �DOXPtQLR�H�IHUUR��

� 9LGURV��WUDQVO~FLGRV��OLVRV H�FDQHODGRV�
� )HUUDJHQV��FRQYHQFLRQDLV�FURPDGDV�
� 3HoDV�VDQLWiULDV��FRQYHQFLRQDLV�SRUFHODQL]DGDV�
� ,OXPLQDomR��OkPSDGDV�IOXRUHVFHQWHV��HPEXWLGDV H�GH�VREUHSRU�
� ,GDGH�DSDUHQWH�����DQRV�
� ,GDGH�UHPDQHVFHQWH���� DQRV�
� (VWDGR�GH�FRQVHUYDomR�������� &��± 5HJXODU� FRQIRUPH�WDEHOD�GH�5RVV�+HLGHFNH�
� ÈUHD�WRWDO�FRQVWUXtGD�����������Pð��GH�DFRUGR�FRP�SODQWD�EDL[D�IRUQHFLGD�SHOR�FOLHQWH�H�UHSURGX]LGD�

QR�LWHP�%���

2%6��3DUD�HQWHQGLPHQWR�

x ,GDGH�$SDUHQWH�RX�5HDO��3HUtRGR�GHFRUULGR�HQWUH�D�GDWD�TXH�IRL�FRQFOXtGD�D�HGLILFDomR�H�D�GDWD�
GH�UHIHUrQFLD�GD�DYDOLDomR�

x ,GDGH UHPDQHVFHQWH��7HPSR�HVWLPDGR�HQWUH�D�GDWD�GD�DYDOLDomR�H�R�ILP�GD�VXD�YLGD�~WLO�

3$57(�&�� $9$/,$d2
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&���± 35(0,66$6�0(72'2/2*,$�*(5$/

3DUD� D� GHWHUPLQDomR� GR� YDORU� GH� PHUFDGR� SDUD� FRPSUD� H� YHQGD� GR� LPyYHO� DGRWDPRV� R� 0pWRGR�
(YROXWLYR�� TXH� LQFRUSRUD� R� 0pWRGR� &RPSDUDWLYR� GH� 'DGRV� GH� 0HUFDGR H� R� 0pWRGR� GD�
4XDQWLILFDomR�GH�&XVWRV�

2V PpWRGRV�FLWDGRV�VH�EDVHLDP�HP�GDGRV�FROKLGRV�HP�SHVTXLVD��VHQGR�TXH�HVWD��SUHIHUHQFLDOPHQWH��GHYH�
VHU�UHDOL]DGD�QD�UHJLmR�HP�TXH�VH�LQVHUH�R�LPyYHO�DYDOLDQGR��$V�SHVTXLVDV��PHVPR�TXH�VHPHOKDQWHV��VmR�
KRPRJHQHL]DGDV�DWUDYpV�GD�DSOLFDomR�GH�IDWRUHV�GH�DMXVWH��TXH�WUD]HP�VHXV�YDORUHV�PRGXODUHV�SDUD�XPD�
Vy�UHDOLGDGH�

&������3$5$�2�7(55(12�

3DUD�D�DSXUDomR�GR�YDORU�GR�WHUUHQR�DGRWDPRV�R�0pWRGR�&RPSDUDWLYR�'LUHWR�GH�'DGRV�GR�0HUFDGR��(VWH�
PpWRGR� LGHQWLILFD� R� YDORU� GH� PHUFDGR� GR� EHP� SRU� PHLR� GH� WUDWDPHQWR� WpFQLFR GRV� DWULEXWRV� GRV�
HOHPHQWRV� FRPSDUiYHLV�� FRQVWLWXLQWHV� GH� DPRVWUD�� VHQGR� TXH� HVWD�� SUHIHUHQFLDOPHQWH�� GHYH� VHU� FRP�
DWULEXWRV�PDLV� VHPHOKDQWHV� SRVVtYHLV� DRV� GR� EHP� DYDOLDQGR�� FRP� IRQWHV� GH� LQIRUPDomR� LGHQWLILFDGD� H�
GLYHUVLILFDGD��H�GH�SUHIHUrQFLD�FRQWHPSRUkQHRV�FRP�D�GDWD�GH�UHIHUrQFLD�GD�DYDOLDomR��

2V�GDGRV�GLVSRQtYHLV� VmR�DQDOLVDGRV� H� FRPSDUDGRV� DRV�GR� LPyYHO� D� DYDOLDU�� (VWD� FRPSDUDomR� LPS}H�R�
F{PSXWR�GH�GLYHUVRV�IDWRUHV��DOJXQV�GH�RUGHP�FRQFHLWXDO�H�VXEMHWLYD��2V�IDWRUHV�GH�DMXVWH�DGRWDGRV�SDUD�
KRPRJHQHL]DU�DV�DPRVWUDV�FROKLGDV�HP�SHVTXLVD�VHUYHP�SDUD�FRUULJLU�GLVWRUo}HV�TXDQWR�j�FRQILDELOLGDGH�
GDV� DPRVWUDV�� TXDQWR� j� VXD� ORFDOL]DomR�� WDPDQKR� GH� WHVWDGD� RX� iUHD�� SURIXQGLGDGH� GR� ORWH�� SDGUmR�
FRQVWUXWLYR��HVWDGR�GH�FRQVHUYDomR��SRQWR�FRPHUFLDO��H[LVWrQFLD�GH�HTXLSDPHQWR�XUEDQR��HWF�

$�DSOLFDomR�GH�XP�RX�PDLV�GHVVHV�IDWRUHV�LUi�YDULDU�GH�DFRUGR�FRP�R�TXH�LQGLFDU�D�DQiOLVH�GH�FDGD�FDVR�H�
REMHWLYDUi��VHPSUH��HTXLSDUDU�DV�DPRVWUDV�j�UHDOLGDGH�GD�SURSULHGDGH�DYDOLDQGD�

)$725(6�'(�$-867(6�

)DWRU�2IHUWD

&RP�D�ILQDOLGDGH�GH�LVRODU�D�HYHQWXDO�H[LVWrQFLD�GD�HODVWLFLGDGH�GDV�RIHUWDV��RV�SUHoRV�XQLWiULRV�SHGLGRV�
QRV�HOHPHQWRV�FRPSDUDWLYRV�UHODWLYRV�D�RIHUWDV�IRUDP�DEDWLGRV�HP������SDUD�SRVWHULRU�FRQVLGHUDomR�GRV
GDGRV�QRV�FiOFXORV�HVWDWtVWLFRV��

)DWRU�GH�/RFDO��7UDQVSRVLomR��

3DUD�D� WUDQVSRVLomR�GH�YDORUHV�GR� ORFDO�RQGH�VH�HQFRQWUDP�RV�HOHPHQWRV�FRPSDUDWLYRV�SDUD�R� ORFDO�GH�
UHIHUrQFLD��HOHLWR�FRPR�R�GH�VLWXDomR�GR�LPyYHO��p�XWLOL]DGR�R�IDWRU�WUDQVSRVLomR��

/RFDOL]DomR��)W���H[SUHVVD�DV�GLIHUHQWHV�ORFDOLGDGHV GR�SRQWR�GH�YLVWD�FRPHUFLDO�

)DWRU�ÈUHD�

3DUD�KRPRJHQHL]DomR�GRV�HOHPHQWRV�FRPSDUDWLYRV�QR�TXH�VH�UHIHUH�j�iUHD�TXH�DSUHVHQWDP�IRL�XWLOL]DGR�R�
IDWRU� GH� iUHD� HP� FRQIRUPLGDGH� FRP� DV� SUHVFULo}HV� GR� ³&XUVR� %iVLFR� GH� (QJHQKDULD� /HJDO� H� GH�
$YDOLDo}HV´��GH�DXWRULD�GH�6pUJLR�$QW{QLR�$EXQDKPDQ��SXEOLFDGR�SHOD�(GLWRUD�3LQL��

)D� ��iUHD�GH�HOHPHQWR�SHVTXLVDGR�iUHD�GR�DYDOLDQGR�Q �RQGH

x Q� ������SDUD�GLIHUHQoDV�GH�iUHDV�LQIHULRUHV�D������
x Q� ������SDUD�GLIHUHQoDV�GH�iUHDV�VXSHULRUHV�D�����
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)DWRU�7RSRJUDILD

3DUD� D� DQiOLVH� GD� WRSRJUDILD� IRUDP� XWLOL]DGRV� tQGLFHV� GHWHUPLQDGRV� SHOR� ,%$3(� SDUD� R� DYDOLDQGR� H� RV�
HOHPHQWRV�GH�UHIHUrQFLD��DSOLFDGRV�DR�PRGHOR�VHJXQGR�H[SUHVVmR�DEDL[R�

)WRSRJUDILD� �ËQGLFH�DYDOLDQGR�ËQGLFH�HOHPHQWR�

'HVFULomR )DWRU
$FOLYH�DFLPD�GH���� ����
$FOLYH�DWp���� ����
$FOLYH�GH�����D���� ����
'HFOLYH�DFLPD�GH���� ����
'HFOLYH�DWp��� ����
'HFOLYH�GH�����D���� ����
'HFOLYH�GH����D���� ����
1mR�VH�DSOLFD ����
3ODQR���SUDWLFDPHQWH�SODQR ����

)DWRU�GH�7HVWDGD�

)DWRU� TXH� FRPSOHPHQWD� D� FRPSRVLomR� GRV� IDWRUHV� GH� IRUPD� �iUHD�� WHVWDGD� H� SURIXQGLGDGH�� SDUD� D�
IRUPDomR�GR�YDORU��,QFOXtGD�DWUDYpV�GR�PRGHOR�DEDL[R�

)WHVWDGD ��WHVWDGD�GR�DYDOLDQGR�WHVWDGD�GR�HOHPHQWR�SHVTXLVDGR�
I�

GHQWUR�GR�OLPLWH�GH�>���������@��VHQGR�I� �������FRQIRUPH�WDEHOD�,%$3(�SDUD�H[SRHQWH�GR�IDWRU�WHVWDGD�
FRQVLGHUDQGR�*UXSR�,,,��=RQD�&RPHUFLDO�3DGUmR�0pGLR��

)DWRU�(VTXLQD

&RP�D�ILQDOLGDGH�GH�DMXVWDU�DV�YDULDo}HV�GH�YDORUHV�HP�UHODomR�DR�Q~PHUR�GH�IUHQWHV�SDUD�ORJUDGRXURV��
IRL�DSOLFDGR�XP�DMXVWH�GH�QR�Pi[LPR���� DRV�HOHPHQWRV�TXH�QmR�VmR�GH�HVTXLQD�

)DWRU�2XWURV

4XDQGR�REVHUYDGDV�RXWURV�FDUDFWHUtVWLFDV�SUySULDV�GRV�HOHPHQWRV�XWLOL]DGRV�QD�DYDOLDomR�TXH�LQWHUIHUHP�
GLUHWDPHQWH�QD�IRUPDomR�GR�YDORU ILQDO��p�XWLOL]DGR�XP�IDWRU�H[WUD��QR�FDVR�R�³IDWRU�RXWURV´��SDUD�DOLQKDU�
WDLV�FDUDFWHUtVWLFDV��

&������3$5$�$6�&216758d®(6�

1R�FDVR�GDV�FRQVWUXo}HV�XWLOL]DPRV�SUHIHUHQFLDOPHQWH�R�0pWRGR�GD�4XDQWLILFDomR�GH�&XVWRV��3DUD�WDO��QRV�
EDVHDPRV� HP� SHVTXLVD� FRQVWDQWH� TXH� UHDOL]DPRV� MXQWR� jV� SXEOLFDo}HV� HVSHFLDOL]DGDV� � %ROHWLP� GH�
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2�WHUUHQR�REMHWR�GHVVD�DYDOLDomR�DSUHVHQWD�WUrV IUHQWHV��FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�IDFLOLWDP�VXDV�FRQGLo}HV�GH�
XWLOL]DomR�� $VVLP� VHQGR�� FRQVLGHUDQGR� RV� DWULEXWRV� GR� REMHWR� SHUDQWH� R� FDPSR� DPRVWUDO� H� GDGDV� DV�
SHFXOLDULGDGHV� TXH� GLIHUHQFLDP� R� WHUUHQR� DYDOLDQGR� IUHQWH� DRV� GHPDLV� GD� UHJLmR�� HVFROKHPRV� SDUD� D�
SUHVHQWH�DYDOLDomR�R�YDORU�GH��5����������������TXH�DUUHGRQGDUHPRV�SDUD�5� ������������
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2�YDORU�ILQDO�VHUi�GHILQLGR�SHOD�VHJXLQWH�H[SUHVVmR��

9)� ��97���9%��[�)&��RQGH�

x 9)� �YDORU�ILQDO
x 97� �YDORU�GR�WHUUHQR
x 9%� �YDORU�GDV�EHQIHLWRULDV
x )&� �IDWRU�GH�FRPHUFLDOL]DomR�

3DUD�GHILQLUPRV�R�IDWRU�GH�FRPHUFLDOL]DomR��HVWLPDUHPRV�R�WHPSR�QHFHVViULR�GH�H[HFXomR�GD�REUD�SDUD�
UHSURGXomR�GDV�EHQIHLWRULDV�H[LVWHQWHV�PDLV�D�VRPD�GRV�MXURV�FRUUHVSRQGHQWHV�j�LPRELOL]DomR�GR�FDSLWDO�
WHUUHQR�H�GR�FDSLWDO�FRQVWUXomR��GXUDQWH�R�SHUtRGR�GH�FRQVWUXomR��QR�SUHVHQWH�FDVR�� DQR���PDLV�R�OXFUR�
GR�HPSUHViULR�SHORV�ULVFRV�H�WUDQVIRUPDUHPRV�HVWH�YDORU�IXWXUR�HP�YDORU�SUHVHQWH�D�XPD�WD[D�GH������
DD��UHVXOWDQGR�HP�XP�GHViJLR�GH�������� $�HVVH�YDORU�DJUHJDUHPRV��� UHODWLYR�D�YDQWDJHP�GR�EHP�
HVWDU�SURQWR��3RUWDQWR�R�)&�VHUi�GH������ �������������

$VVLP�WHUHPRV�

9)� ��5�������������� ��5�����������������[������  �5��������������� TXH�DUUHGRQGDPRV�SDUD�5��
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¾ 0e72'2�&203$5$7,92�',5(72�'(�'$'26�± 7(55(12�

1D�GHILQLomR�GRV�YDORUHV�GH�PHUFDGR�SDUD�FRPSUD�H�YHQGD�GD�SURSULHGDGH�DYDOLDQGD��FRPR�QD�DSOLFDomR�
GR�PpWRGR�FRPSDUDWLYR�GLUHWR�GH�GDGRV�GH�PHUFDGR��R�JUDX�GH�IXQGDPHQWDomR DWLQJLGR�IRL�R�*UDX�,,
H�R�GH SUHFLVmR�IRL�R *UDX�,,,��FRQIRUPH�WDEHODV�DEDL[R�

7$%(/$���'2�,7(0���'$�$%17��������± *5$8�'(�)81'$0(17$dÆ2

,WHP 'HVFULomR 3RQWXDomR *UDX
,,, ,, ,

� &DUDFWHUL]DomR�GR�
LPyYHO $YDOLDQGR � &RPSOHWD�TXDQWR�D�WRGRV�

RV�IDWRUHV�DQDOLVDGRV

&RPSOHWD�TXDQWR�DRV�
IDWRUHV�XWLOL]DGRV�QR�

WUDWDPHQWR

$GRomR�GH�VLWXDomR�
SDUDGLJPD

�

4XDQWLGDGH�PtQLPD�
GH�GDGRV�GH�
PHUFDGR�

HIHWLYDPHQWH�
XWLOL]DGRV

� �� � �

� ,GHQWLILFDomR�GRV�
GDGRV�GH�PHUFDGR �

)RL�DSUHVHQWDGD
LQIRUPDo}HV�UHODWLYDV�D�
WRGDV�DV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GRV�GDGRV�DQDOLVDGDV��

FRP�IRWR�H�
FDUDFWHUtVWLFDV�

REVHUYDGDV�SHOR�DXWRU�GR�
ODXGR�

)RL�DSUHVHQWDGD
LQIRUPDo}HV�UHODWLYDV�D�
WRGDV�DV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GRV�GDGRV�DQDOLVDGDV

)RL�DSUHVHQWDGD
LQIRUPDo}HV�UHODWLYDV�D�
WRGDV�DV�FDUDFWHUtVWLFDV�

GRV�GDGRV�
FRUUHVSRQGHQWHV�DRV�
IDWRUHV�XWLOL]DGRV

�

,QWHUYDOR�DGPLVVtYHO�
GH�DMXVWH�SDUD�FDGD�
IDWRU�H�SDUD�R�

FRQMXQWR�GH�IDWRUHV

� �����D����� ����D����� �����D�����

7RWDO�SRQWXDomR�DWLQJLGD � ,WHQV�REULJDWyULRV�DWLQJLGRV�����H����QR�PtQLPR�GR�JUDX�,,





��������� ������ $�1�2�6� '�$�1�'�2�� 9�$�/�2�5���$�2���4�8�(���e���6�(�8 ��

(148$'5$0(172�

7$%(/$���'2�,7(0���'$�$%17���������± *5$8�'(�)81'$0(17$d2�,,
*UDXV ,,, ,, ,
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,WHQV�2EULJDWyULRV�QR�
JUDX�FRUUHVSRQGHQWH
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GHPDLV�QR�PtQLPR�QR�JUDX�
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XQLWiULR�EiVLFR�SDUD�
SURMHWR�GLIHUHQWH�DR�
SURMHWR�SDGUmR

� %', � &DOFXODGR -XVWLILFDGR $UELWUDGR

� 'HSUHFLDomR�)tVLFD �

&DOFXODGD�SRU�
OHYDQWDPHQWR�GR�FXVWR�GH�
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QRYRV�RX�SURMHWRV�
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��H�� QR�PtQLPR�QR�JUDX�,, 7RGRV��QR�PtQLPR�QR�
JUDX�,
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,WHQV�2EULJDWyULRV�QR�
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1R�FDVR�GH�XPD�OLTXLGDomR�IRUoDGD��HVWH�YDORU�UHIOHWH�R�YDORU�GH�XP�EHP�SDUD�XPD�YHQGD�HP�XP�FXUWR�
HVSDoR�GH�WHPSR��HP�XPD�VLWXDomR�GH�EDL[D�GHPDQGD�H�DOWD�RIHUWD�

'HVWD� IRUPD�� RV� YDORUHV� GH� OLTXLGDomR� SDUD� YHQGD� FRQGX]HP� VHPSUH� D� XP� YDORU� DEDL[R� GR� YDORU� GH�
PHUFDGR��SRLV�p�WUDQVJUHGLGD�XPD�GDV�SULQFLSDLV�FRQGLo}HV�GH�PHUFDGR�GR�EHP�TXH�p�D�VXD�YHORFLGDGH�
GH�YHQGD�
'H� DFRUGR� FRP� SHVTXLVD� UHDOL]DGD� MXQWR� DRV� FRUUHWRUHV� GR�PHUFDGR� LPRELOLiULR� GD� UHJLmR�� GHILQLPRV� R�
WHPSR�DSUR[LPDGR�HP�TXH�R�PHUFDGR�DEVRUYHULD�R�LPyYHO�H�FDOFXODPRV�FRQIRUPH�SODQLOKD�DEDL[R��
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'HVSHVDV�)L[DV�

,378 ����� VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�DR�PrV

0DQXWHQomR ����� VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�DR�PrV

$GPLQLVWUDomR ����� VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�DR�PrV

&RQGRPtQLR ����� VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�DR�PrV

727$/ ����� VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�DR�PrV
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$GLFLRQDO�jV�GHVSHVDV�WRWDLV�DSOLFDGDV�VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�VHUi�FRQVLGHUDGD�WDPEpP�XPD�WD[D�GH�DWUDWLYLGDGH�
GR�PHVPR��(VWD�UHIOHWH�D�UHFHSWLYLGDGH�GR�LPyYHO�GHQWUR�GD�UHJLmR�HP�TXH�HVWi�LQVHULGR��

VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO�DSyV�DV�GHVSHVDV�WRWDLV

9DORU�WRWDO�FDOFXODGR�D�SDUWLU�GR�/LPLWH�LQIHULRU�GR�,QWHUYDOR�GH�
FRQILDQoD

YHORFLGDGH�GH�YHQGD���WHPSR�PpGLR�GH�DEVRUomR�SHOR�PHUFDGR�

DR�PrV�VREUH�R�YDORU�GR�LPyYHO
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$VVLP�� DV� GHVSHVDV� IL[DV� FRQVLGHUDGDV� SDUD� R� FiOFXOR� GD� OLTXLGH]� VHUmR� DV� TXH� LQFLGHP� QR� WHPSR� GH�
YHQGD�QR�PHUFDGR��DSyV�D�DEVRUomR�GR�LPyYHO�SHOD�LQVWLWXLomR��H�SDVVDP�D�VHU��GHVSHVDV IL[DV �&RUUHomR�
GH�SUREOHPDV� ,7%,��'HVSHVDV�&DUWRULDLV��$GPLQLVWUDomR��,378��&RQGRPtQLR��

&RP�LVWR��GHILQLPRV�R�WHPSR�DSUR[LPDGR�HP�TXH�R�PHUFDGR�DEVRUYHULD�R�LPyYHO�H�GHVFRQWDPRV�GR�YDORU�
DV�GHVSHVDV�TXH�LQFRUUHUmR�DR�ORQJR�GHVWH�WHPSR�

7HPSR�GH�DEVRUomR���� PHVHV��FHQiULR�SHVVLPLVWD�± YHORFLGDGH�GH�YHQGD�
7D[D�GH�GHVFRQWR�������� ���GHVSHVDV�WRWDLV�

KWWS���ZZZ�YDORU�FRP�EU�YDORU�GDWD�LQGLFHV�ILQDQFHLURV�LQGLFDGRUHV�GH�PHUFDGR

3RUWDQWR��SDUD�FULDUPRV�FRQGLo}HV�GH�OLTXLGDomR�HP�WHPSR�PDLV�FXUWR��VHUi�QHFHVViULR�TXH��VREUH�R�YDORU�
GH�PHUFDGR�SDUD�FRPSUD�H�YHQGD �5����������������� DSOLTXHPRV XP�GHViJLR�TXH�WHQKD�HTXLYDOrQFLD�
DR�WHPSR�HVSHUDGR��QR�SUHVHQWH�FDVR�HP�WRUQR�GH������UHVXOWDQGR QR�YDORU�GH 5����������������
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'HILQLPRV HP�5����������������R�9DORU�9HQDO�GH�0HUFDGR�H�HP�5����������������R�9DORU�GH�
/LTXLGH]�)RUoDGD DSOLFiYHLV�DR�LPyYHO�VLWXDGR�j�$Y��5XL�%DUERVD��Q����������$OWR�GRV�&DMXHLURV��
0DFDp��5-���FRQIRUPH�FiOFXORV�GHVHQYROYLGRV�QR�LWHP�DQWHULRU�

3DUD�D� REWHQomR�GHVWH� YDORU� IRUDP�DGRWDGDV� DV� WpFQLFDV�TXH�� D�QRVVR� YHU�� HUDP�DV�PDLV� LQGLFDGDV�QR�
SUHVHQWH�FDVR��3RU�RXWUR�ODGR��D�SURSULHGDGH�IRL�FRQVLGHUDGD�FRPR�LQWHLUDPHQWH�OLYUH�H�GHVHPEDUDoDGD�GH�
WRGR�H�TXDOTXHU�{QXV�RX�UHVWULomR��QHVWD�GDWD�

(VWH�WUDEDOKR�IRL�UHDOL]DGR�SHOD�(TXLSH�7pFQLFD�GR�'HSDUWDPHQWR�GH�$YDOLDo}HV�GD�(0%5$3�3UD[LV��(P�VXD�
HODERUDomR�IRUDP�VHJXLGRV�RV�FULWpULRV�PDLV�LQGLFDGRV�GD�(QJHQKDULD�GH�$YDOLDo}HV�

3DUD�TXDLVTXHU�HVFODUHFLPHQWRV�DGLFLRQDLV��FRORFDPR�QRV�j�VXD�LQWHLUD�GLVSRVLomR�

5LR�GH�-DQHLUR���� GH�-XOKR GH�������

5XD�&RQGH�GH�%RQILP�������VO������7LMXFD��5LR�GH�-DQHLUR���5-���&(3������������3$%;����������������
(�PDLO��HPEUDS#HPEUDSSUD[LV�FRP�EU��:HE��ZZZ�HPEUDSSUD[LV�FRP�EU
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9LVWD�GD�$YHQLGD�5XL�%DUERVD�QRV�GRLV�VHQWLGRV�

$VSHFWRV�GD�IDFKDGD�IURQWDO�H�ODWHUDO�GLUHLWD�GD�HGLILFDomR�

9LVWD�SDUFLDO�GR�DVSHFWR�H[WHUQR�GR�VXSHUPHUFDGR�H�D�VXD�HQWUDGD�SULQFLSDO�GH�DFHVVR�D�ORMD�
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$VSHFWRV�LQWHUQRV�GR�VDOmR�GR�VXSHUPHUFDGR�

$VSHFWRV�LQWHUQRV�GR�VDOmR�GR�VXSHUPHUFDGR�
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$VSHFWRV�GR�VDF�H�HVFDGD�GH�DFHVVR�j�JDUDJHP

$VSHFWRV�HVFDGD�GH�DFHVVR�H�VDOD�GR�PH]DQLQR

$VSHFWRV�VDQLWiULR�H�VDOD�GR�PH]DQLQR�
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$VSHFWRV����SDYLPHQWR�JDUDJHP
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$VSHFWRV����SDYLPHQWR�EORTXHDGR�
2�35e',2 ����SUpGLR�GH�VHUYLoR���DGPLQLVWUDWLYR��

$VSHFWRV�LQWHUQRV�GD�JXDULWD�UHFHSomR�H�GRFD� �HQWUDGD�GH�VHUYLoR�QR�SDYLPHQWR�WpUUHR��

$VSHFWRV�GR�FRPSDFWDGRU�GH�SDSHO�H�iUHD�GH�ODYDJHP�
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$VSHFWRV�FkPDUD�UHIULJHUDGD�H�GHSyVLWR�GR�KRUWLIUXWWL�

$VSHFWRV�VDOD�GH�PDQLSXODomR�

$VSHFWRV�JDOSmR�SULQFLSDO�H�FkPDUDV�IULDV�
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$VSHFWRV�GR�DoRXJXH�H�FLUFXODomR�

$QWHVDOD�GD�FkPDUD�GH�FRQJHODGRV�H�HOHYDGRU�GH�FDUJD�

$VSHFWRV�GR�FSG�
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$VSHFWRV�GD�OL[HLUD�

$VSHFWRV�HVFDGDV�GH�DFHVVR�DRV�SDYLPHQWRV��VXSHULRUHV

ÈUHD�GH�PDQLSXODomR�GH�ODWLFtQLRV�H�VDOJDGRV�H�VDOD�GDV�PiTXLQDV
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$FHVVRV�D�SDGDULD�

$VSHFWRV�GD�SDGDULD�H�GHSyVLWR�GH�FDUULQKRV�
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$VSHFWRV�YHVWLiULRV�

$VSHFWRV�UHIHLWyULR�H�FR]LQKD�

$VSHFWRV�HVFDGD�GH�DFHVVR�DR����SDYLPHQWR�H�GHSyVLWR�
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$VSHFWRV�GHSyVLWR�GH�FDUJD�VHFD�QR����SDYLPHQWR
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