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OPRlrrÁRIA: HEP8 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA •• com

Registro de Imóveis, na qual foi registrada nesta data . sob nO7, a ins tituição

acha -s e const ruído em terreno descrito na mat rícula n" 89578, des te 13°

Imóvel: CONJUNTO N° 72 . localizado no 7° andar do EDIFíCIO RIVERSIDe.

r
LIVRO N.' 2 - REGISTRO

GERA L
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~ s it uado na Rua Hungria nO1240. no 20° Subdistrito (Jardim Améric a) desta

'"~ cidade de São Paulo. com a área real privativa de 358 ,55mJ • área rea l comum

de garagem (O9 vagas indeterminadas de garagem) de 75.60 m2
• área real

comum de 26 0,01 m", área real total de 694.16m1 , corresponoendc-tne no

terreno do condomínio. uma fração ideal de 5. 167 6% . O Edif rcio- Riverside
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~~ . : e J::: õ;,~ . ede nesta cidade de São Paulo, na Rua Hungr ia nO 514, 10° andar, conjunto

co ,,~~ c evc • .lI!~i'~ . :=> •
o'ê~'S;CfE. . Ô::: ::: 02, inscrita no CNPJ {MF sob o nO08 .227.9 13{000 1·57 .
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R.1·91 041. Em 08/0UTUBRO/201 0. Por escritura de 25 /08/20 10 , lavrada no
I

14° Tabelião de Notas desta cidade de São Paulo, à pág ina 391 do livro 3 26 1,
\

prenot ada so b o nO 24 74 62, em 22/09{2010 , HEPB SPE Empreendimento

Imobiliário Lrda.. com se de nesta cidade de São Paulo, na Rua Hungria n" 5 14,

10 0 andar, conjunto 10 2. sa la 0 1, VENDEU a tra ção idea l de 5 ,1676 % do

terreno des ta matrfcula. a CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede nesta
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[m.",cur. 1Ck:l1a~91041 r 1
verso

cidade de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 19.847 , sala õt ,

CNPJ/MF 05.424.12 1/000 1-84, pelo preço de R$344.394,OO, em

conprsrenrc ao instrumento pertlculer firmado em 29/07/2006 e cessão

formalizada na escritura ao inicia mencionada. pelo preço de ~$4.006.800,OO,,
inclufdo a venda das benfeitorias correspondentes ao conjunto nO72. Da título

I
consta que 8 vendedora deixou de apresentar a CNDIlNSS, bem coma, a Certidão,
de Quitação de Tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. por ter

~

como objet ivo social, exclusivamente a comercialização de imóveis, e declara que

o imóvel deet ma r CtJ , ~ parte" de seu ativo permanente, e que es tá

lançado cont bilmente n eu ativo"cltnante.
. I

Registrado por ~ ~ :':.úi

Sarnara/ lstl na Rosada - Escrevente
.::» ~

R.2-91041. Em OSíOUTUBAO/2010 . Pela esc ritura referida no A.1-9 104 1, o

conjunto nO72., desta matrfcula, foi atribufdo a Cerfco Paetlclpeçêes l tda ., em

'.

HEPB SPE E

Registrado por

correspondêncio-"--'- , '-o ide al adquirida no mesmo R. 1-9 1041.

reendimen Imobiliário~ quitação.

-\ ~j~~
Samara ,Cris i n:~ . Escrevente

A empresa

>

/

R.3·9 1041. Em 2.1/0U TUBRO /20 14 . Por instrumento particular c

requerimento de 1°/1012014, firmados nest a cidade da São Paulo, prenot edcs

sob o nO 2894 43, em 25/09/2014, com reingresso em 10/1 0/20 14, Cerfco- /
Participações Ltda ., com sede nesta cidade de São Paulo. na Rua Hungria n°

,
1240;-7° andar, sala 1, inscrit a no CNPJ/MF sob o nO05 .424.12110001 -84,

/
deu o imóvel dest a matricu la em LOCAÇÃO, para fins não residenciais, a

GALEAZZI & ASSOCIADOS CONSULTORIA E SERViÇ OS DE GESTÃO

(contin ua na ficha n° 2)
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Z
afael Alves Dornelles· escrevente

LTDA .• com sede nesta cidade de São Paulo, na A

9 104 1

administrador de empresas. RG 2,74 7,697~SSP/RS, CPF/MF 18 4.731 .48 0·

53. domiciliado nesta cidade de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos

Berrini n" 1297, 7° andar, e Sheigrid .Gitana de Andrade Lima, brasileira,

casada. professora. RG 3.249.832-SSP/RS. CPF/MF 168.81 2.300-8 7.

domiciliada em BaruerilSP. na Alameda Suécia n" 2 4 - Alphaville .

período menos, caso a legislação assim o permitir, de acordo com a variação

positiva do IGPM/FGV. No caso de alienação do imóvel a terceiros durante a

vigência do contrato , o adquirente deverá obedecer as normas e prazos que

disciplinam a relação tocat rcle, assumindo a posição cont ratual de locador.

Demais cláusulas. condições e obrigações constan tes do t ítulo, no qual

assinaram como fiadores Glauco Antonio Abdala Lima, brasileiro. casado,

AV.4·91041. Em 21/0UTUBRO/201 4. Pelo inst rumento particular referido no

R.3·91 0 4 1. as partes pactuaram o direito de preferência na aquis ição do
I

imóvel objeto e a atr cula . nos ter, ,,m_~

Averbado por ..z"!t~4c",,~~""-;cL::;"'~""'~~--

•
o( reto em 1°/1 0120 14 e término em 30 /09 /2019 , mediante o aluquel mensal,
•
~ e R$5 2.000,OO, no qual se acha incluído o valor da locação do conjunto nO
1

1 matr iculado sob o nO91040, a ser pago todo dia 10 do mês imediatamente

bseq uent e ao vencido, corrigidos moneteriem ent e a cada 12 meses, ou em

LIVRO N.' 2 - REGISTRO
GERA L

Ckh;~

o CNPJ/MF sob o n" 04.161.313/0 001-82, pelo prazo de 60 meses, com

",g~o ••

, . o ~[===~~==~~====~:----~-:--:--=-J~~~~(~:l..~
:t g';iz __

- "o".,.: ..
:,:;õ o ngenheiro Luiz Carlos Berrlni nO 1297. 7° andar. conjuntos 71 e 7 2 , inscrita

•
j
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AV.5-91041. Em 15 /MAID/2015 . Promove-se a presente averbação para

Pabrcla ricch io
Escrevente

•
Eliane de Almei Santos

Escr nte..

constar que o imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura de São

Paulo como cont ribuint e nO 083.231.0079-9 , conforme cert idão de dados

cadastrais e

R.6-91 041. Em 15 /M AIO/2015. Por escritu ra 31110/20 14, lavrada no ' 111.°

Tabelião de Notas desta cidade de São Paulo, à página 247 do livro n° 4208,

prenotada sob o n" 2949 61, em 05/0512015, Cerfc o Particip ações Ltda.• com

sede nest a cidade de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek

nO1600 , 6Cl andar, sala 01 , inscrita no CNPJJMF sob o n° 05.424.12 1/0001 ~

84, VENDEU o imóvel desta matrfcula a BlO PACTUAL SERViÇOS

FINANCEIROS S.A . OrVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia

) de Botefoço, 50 1, 5<1 andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nO

59 .281.253/0001-23, na qualidade de administradora do FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BRISA RENDA IMOBILIARIA, inscrito no

CN PJIMF sob o n' 20.680.775/000 1-62. pelo preço de R$ 5.086.436,23 .

Valor venal do imóvel, no exercfcio fiscal de 20 15, R$2.382 .376,OO. Valor

venal de refor~.,tri bu(do pela P ~, R $ 3.79J A06'o? ~'
Registrado~~c&.... ~~cft.. _~

Eliane de AI Ida Santos Febrola _ ricc hio
Es revente Escrevente

>

AV.7~9 1 04 1. Em 15 /MAIO/20 15. Promove-se a presente averbação, em
i

cumpriment o ao art. r , da lei 8668 /199 3, para constar que o imóvel desta

matrfcula consti tui pat rimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

(cont inua na ficha 3)
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13' QFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
de São Paulo ; CNS 11 119-

1
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rmatrfcula- - - , r fich3:al
_ 9104 1 L...:-.-J

FII BRISA RENDA IMOBILIÁRIA, e que: não integ ra o ativo da

\

administr adora; 11 - não responde \ direta ou indiret amente por qualquer, \

obrigação da instituição administ radora; 111 • não compõe a list a de bens e
/

direitos da administ radora. para efeito de liquidação judicial ou extrajudic ial; IV

- não pode ser dado em garantia de débito de operação da inst itu ição

administ radora; V • não é passfvel de execução por quaisquer credores da

administradora, por mais privilegiados que possam ser; ,VI · não possam ser

I
\

\
\

CERTIDÃO DIGITAL DE,MATRiCULA f
ARMANDO CLAPIS \

13° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO
Nada mais consta, A prese nte certidão foi extraída sob a forma de documento ereuõmcc mediante
processo de certi ficação digita l disponibili zado pela INFRA·ESTRlJTURA DE CHAVES PÚB LICAS
BRASILEIRA (ICP - Bras il). nos termos da Med ida Provisôria n9 2.200 , de 24 de aqcsto de 200 1 Para
validade deve ser conservada em me io eletrônico e comprovada a autoria e in tegridade . De tudo, dã fé
São Pau lo, 19/05/2015.

Pedi do n" 529315
s ãcPa ulo, 191t1512015 às 14:06;53

/ -V 14° TABELIÃO DE NOTAS , VAM PRé
",UTENTlCO il prU~nt~ CÓpl" cujo ;)rl;,n,1
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1 Hora : ~ : Cro
R U'" ...N TO N IO BI C U OO , 6-4 • P I N HE I ROS
Cf!' o H U 'OIO - SÃO .....ULO · SI' - TEl: l065· ~5()(l

~ ÁLlOO SO>4 f NTE CO>4 o SELO ce AUT HllIClD'>'D f
M....TERI ...lIZA " O · R 2 75

lJ.LI
R$25,37
R$7 ,2:1
R$O,51
R$5,34
R$l,34
R$l ,3-4
R~l ,ll

Emolumentos:
Estado:
MuniClp;o:
IPESP :
Regis tro Civil:
'rnb. de Jusn ça:
TOTAl:

Busca s efetuadas por: tsrul Dias FlllT..lra Junior. Extra ida por: "m .el Dlas Ferreira Ju nior

PRAZO DE VALIDADE
Para fim do disposto no inciso IV do art. 10 do Decreto Fede ral nO 93.240 /86 6 tena ' c" do ítem 59 do
Capllulo XIV do Provimento CGJ n" 58/1989, a presente certidão é vãlida por trin ta (30) dias , iI conta r
da data de sua emissão , sem reserva de pr ioridade (proc es so nO 000 .02.004824-6 da 1 ~ Vara de
Registros Públicos de São Paulo desta Comarca),
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