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Manifesto pela preservação'e proteção das Zonas Exclusivamente 
(Bairros Verdes), no Plano Diretor Estratégico da Cida 
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I- Introdução 
RF  

Ao ensejo da elaboração do novo Plano Diretor Es 	o 	e de São Paulo, as 
sociedades, associações, e entidades representativas das Zonas Exclusivamente Residenciais.— 
ZER, vêm apresentar, dentre outras, razões técnicas para sua manutenção, preservação e 
proteção, seja como elementos de excelência urbanística no campo do planejamento urbano, seja 
como elementos essenciais derivados desses projetos do espaço urbano, de qualidade inegável 
na prestação de serviços ambientais no ecossistema urbano, promovendo equilíbrio ambiental e 

• 

	

	redução dos impactos urbanos-ambientais nocivos promovidos pelo padrão mercantil de 
ocupação e de expansão da mancha urbana. 

Os loteamentos que Hoje formam a maioria dos bairros exclusivamente residenciais, também 
denominados bairros verdes, já na sua concepçãó estabeleceram restrições no uso e ocupação 
dos lotes, garantindo dessa forma qualidade urbanística, ambiental e paisagística, com visão de 
planejamento integrando áreas públicas e privadas em conjunto harmônico com a cidade, cuja 
estética e padrão garantem espaços abertos, ide baixa volumetria das edificações — notadamente 
horizontais = e significativas áreas verdes e permeáveis, cumprindo com a função social da 
propriedade. 

Nesse sentido, sé destaca a importância do conceito urbanístico inerente às áreas exclusivamente 
residenciais, que guardam estreita relação com o meio ambiente, cuja natureza jurídica figura no 
âmbito do direito difuso, conforme já definido no próprio texto do atual Plano Diretor 

• Estratégico, que classificou as Zonas Exclusivamente Residenciais como Macroárea de 
Urbanização Consolidada, garantida no texto da lei a preservação e'rproteção das áreas 
exclusivamente residenciais e das áreas verdes significativas, assim como a manutenção do 
zoneamento restritivo da ZER, com definição precisa dos corredores de comércio e serviços. 

Nesse mesmo compasso, a Lei 13.885/04, na sua Parte II que trata dos Planos Regionais 
Estratégicos, trata como política pública protetiva e preservacionista manter e promover os 
bairros com características exclusivamente residenciais, tanto que o, Poder Público Municipal 
criou nos Planos Regionais das Subprefeituras várias novas áreas residenciais no território da 
cidade, entre elas a ZER do Jardim da Saúde, do Parque dos Príncipes -  e do Jardim Avelino. 

f 

Dessa forma, resta claro que as Zonas Exclusivamente Residenciais integram a política pública 
histórica do planejamento urbano do Município de São Paulo,. já incorporado no patrimônio 
jurídico da cidade e de cada cidadão, cujo interesse público, de cunho urbanístico e ambiental, é 
de tal relevância para a sustentabilidade urbana—ambiental do território que seu tratamento 



o 

futuro em qualquer revisão do planejamento urbano somente poderá se dar através da criação de 
novos ins xntos normativos para assegurar ainda maior proteção e defesa, como por 
exemplo, t a criação 4e Árèas de Amorteçimento dos Perímetros das ZERs, como medida de 
conter o {processo especulativo imobiliário que se vale dessas áreas de excelência urbanística 
para atender à lógica do' ~lucró,"assim como a revisão de algumas Zonas de Centralidade Linear 
com aumento do grau de restrição no uso e ocupação, pois alguns desses corredores, 
principalmentè~ aqueles localizados. no miolo das ZERs são altamente impactantes, promovendo, 
ao contrário da desejada preserváçÃo-, a' degradação e o processo especulativo, colocando em 
risco esses espaços especialmente protegidos e seus beneficies urbanos e ambientais em prejuízo 
da coletividade. 

2- As Zonas Exclusivamente Residenciais: onde' estão, qual sua função 

Segundo dados oficiais da Prefeitura, as áreas determinadas como_ ZER 4, 2 e 3 somadas 
representam apenas 3,94% do solo do território urbanizado da cidade e se caracterizam, em 
maioria, por ocupação residencial de baixo gabarito, horizontais, com predominância de 
arborização e áreas permeáveis entre as edificações e nas áreas públicas, o que cria microclimas 
de temperaturas mais amenas. 

Somente para comparação, segundo os mesmos dados oficiais, as áreas de ZEIS — Zonas 
Especiais de Interesse Social correspondem a 11,66% do espaço urbanizado do Municipio. . 
As ZERs se encontram dispersas pela cidade e são ocupadas por moradores com rendas 
variadas, não sendo prerrogativas de classes econômicas privilegiadas. Vejamos: 
O Jardim Guedala, o Jardim São Miguel no Jaçanã, a Chácara Santo Antonio, o Jardim 
Prudência na Cidade Ademar, os Jardins (América, Europa e Paulistano), o Jardim Avelino na 
Vila Prudente, a City Butantã, Campo Belo, Brooklin , Granja Julieta, Alto da Boa Vista, 
Chácara Flora, Jardim dos Estados, Jardim Petrópolis, Chácara Monte Alegre, Jardim 
Previdência, a Chácara Japonesa em Santo Amaro, o Alto de Pinheiros, a Vila Noca e o Jardim 
da Glória na Vila Mariana, o Pacaembu, a Vila Carmem, a City Lapa, o Jardim Vitória Régia em 
Campo Limpo, o Jardim Barro Branco em Santana, o Jardim Marquesa no M'Boi Mirim,.a 
Chácara Jaraguá em Perus, a City América em Pirituba, o Jardim da Saúde, Jardim França, 
Jardim Krerkalian, Tremembé, Jardim Floresta, Vila Albertina, dentre outras.. 

Nessas zonas, em razão do padrão restritivo de uso e ocupação do solo e a massa verde 
conjugada com as áreas permeáveis, permite: 

• 	maior dissipação do calor armazenado entre os inúmeros edificios que 
formam a grande área verticalizada e adensada da cidade, reduzindo os focos de 
aquecimento. Neste ponto, destacamos ainda os dados oficiais demonstrando que as 
Zonas Mistas (ZMI e ZM2) combinado com as Zonas Mistas 3a e 3b (ZM3a / ZM3b) e 
ainda, somado às zonas de centralidade polar (ZCPa / ZCPb), somam 48,07% do 
território. 
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Por sua vez; o Atlas Ambiental anexo, elaborado pela própria Secretaria ~ ~ dr& 
Meio Ambiente, finalizado em 2001, naquela época já verificava UMI ffiTa §993e até 4°C 
entre a temperatura registrada, no mesmo período, nas ilhas de calor e nas ZERs da 
cidade, comprovando os significativos serviços ambientais, contribuindo: 

• 	no aumento da umidade relativa do ar, que é cerca de 5% maior do que 
nas ilhas de calor, o que reduz os impactos danosos à saúde da população; 

• 	no sistema de drenagem de águas pluviais, o que auxilia na redução de 
inundações e recarga dos lenções freáticos 

• 	de forma significativa para a refrigeração urbana e regulação climática 
• 	na retenção dos poluentes do ar pela massa arbórea 

"Ainda que consideremos as diferenças da realidade de cada ï lugar, o aquecimento da 
metrópole paulistana é exorbitante ", afirma a geógrafa Magda Lombardo. "A presença de 
corpos hídricos e de áreas verdes ameniza a taxa de aquecimento nas próximidades." (g.n) 
E conclui:' "a defesaWa anualidade ambiental destes bairros não tem importância meramente 
local, mas para a cidade como um todo, na medida em aue a mediacão climática, por eles 
introduzida na metrópole compacta, beneficia a todos que nela habitam, e a massa arbórea 

que os caracteriza é uma das principais responsáveis pelo retorno de numerosas espécies de 
pássaros ao ambiente urbano paulistano" (g.n). 

Portanto, a importância das ZERs transcende interesses particulares e locais apenas de seus 
moradores; as ZERs são estipulação em favor de terceiros, tanto os vizinhos próximos como a 
coletividade dos habitantes e usuários da cidade. k 

São áreas de utilidade pública e devem receber tratamento diferenciado, pois protegem 
• bens e valores coletivos como:` qualidade 'de ̀ vida, saúde humana e saúde úrbana, na medida em 

que são comprovadamente importantes espaços urbanos para a garantia das condições de 
salubridade da cidade. 

á. 

3- As ZERs como ganho ambiental da cidade e o princípio da proibição do retrocesso 

Nos termos do art. 225 da Constituição Federal: 
"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondò se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." 
(g.n) 

O sentido dessa norma constitucional está inserido no art. 2 09  I, do Estatuto dai  Cidade, Lei Federal n° 

10.257/101: 	
/ 
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"Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais: 
I — garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações- "(g.n) 

O art. 156 do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo,  reconhece a excelência dos Bairros  
Residenciais e impõe a sua preservação . 

"Art. 156 - A Macroárea de Urbanização Consolidada, ocupada majoritariamente pela 
população de renda alta e média alta, é formada pelos bairros estritamente residenciais 
e pelas áreas que tem :sofrido um forte processo de verticalização e adensamento 
construtivo, e, embora conte com excepcionais condições de urbanização e alta taxa de 
emprego, tem sofrido esvaziamento populacional e apresentado níveis elevados de 
saturação da malha viária. 
§ 1 ° - A Macroárea de Urbanização Consolidada é formada pelos territórios delimitados 
pelos distritos de Alto de Pinheiros, Butantã, Campo Belo, Consolação, Itaim Bibi, 
Jardim Paulista, Lapa, Moema, Morumbi, Perdizes, Pinheiros, Santo Amaro, Tatuapé, 
Vila Andrade e Vila Mariana, com exceção das áreas localizadas nas Operações 
Urbanas, e pelas Zonas Estritamente Residenciais existentes e criadas por esta lei. 

§ 20  - Na Macroárea de Urbanização Consolidada objetiva-se alcançar transformações 
urbanísticas para controlar a expansão de novas edificações e a saturação da infra-. •  
estrutura existente, por meio de: 	 _ 

I - controle do processo de adensamento construtivo e de saturação vuúiay por meio da 
contenção do ~padrão de verticalização, da revisão de usos geradores de tráfego, 
II - preservação e protecão das áreas estritamente residenciais e das áreas verdes 
signiiílcativas: 

§ 3 ° - Na Macroárea de Urbanização Consolidada devem ser utilizados, prioritariamente, 
os seguintes instrumentos: 

II - manutenção do zoneamento restritivo nos bairros estritamente residenciais, com 
definicão precisa dos corredores de comércio e serviços; 

i " (g•n) 

4/~ 
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O teor dos incisos II do parágrafo 2 0  e II do parágrafo 3 0, ambos do seu 
estabeleceu como objetivo urbanístico para esta parcela do território da 

	RE: 10.799 

a Preservacão e Proteção das áreas estritamente residenciais e das 
áreas verdes significativas::. 	; 1 . 	

!

I. 

• 	a manutencão do zoneamento restritivo nos bairros estritamente 
residenciais, com deFnicão Precisa dos corredores de comércio e serviços 

Veja-se, pois, que são ordens explícitas do Plano Diretor: a preservacão e a proteção das 
áreas estritamente residenciais e das áreas verdes significativas `é a manutencão do 
zoneamento restritivo dos bairros estritamente residenciais.' ¡É 

í 
O art. 156 do Plano Diretor traz o conceito de qualificação urbana aplicável a  todas  as áreas 
exclusivamente residenciais da Região Metropolitana de São . Paulo; uma vez que elas, em 
conjunto, detêm áreas expressivas: arborizadas e permeáveis, funcionando como fator de 
equilíbrio ambiental para toda a cidade, com função mitigadora, da "ilha de calor urbana" 
em que se transformou. 

• 	Ilhas de calor: o que são, qual sua origem, o ame ueram, onde estão 

Ilhas de calor são  áreas com temperaturas mais elevadas e menor umidade do ar. Esse 
fenômeno reflete a interferência do homem na dinâmica dos sistemas ambientais. 
Sua origem está  na redução do resfriamento causado pela diminuição da evaporação devido a 
poucas áreas verdes e o transporte de água da chuva através de canalização e na ocupação do 
ambiente urbano por 'obras de concreto e asfalto, principalmente das estruturas verticais 
artificialmente criadas, adensamento populacional; poluição e calor gerados pelas indústrias e 
circulação de automóveis. As cidades contribuem, assim, para a alteração do balanço de energia, 
gerando bolsões sobre as áreas urbanas: as ilhas de calor. 
Magda Lombardo afirma: "A impermeabilização `excessiva provoca j"  o escoamento mais 
acelerado das águas de chuva, diminuindo o tempo de evaporação. Esse processo reduz a 
umidade relativa do ar, que é cerca -de 5% menor do que nas áreas mais arborizadas e menos 
povoadas:" 
Geram consequências climáticas: temperaturas elevadas, temporais e inundações constantes. 

Geram impactos danosos à saúde: 

O aquecimento' urbano aliado 'à poluição favorece á ocorrência de asma, 
bronquite' e outros processos inflamatorios, podendo levar a 
comprometimento cardiorrespiratório. 

• O calor afeta o metabolismo .humano que, em busca da compensação 
térmica, causa transtornos como desidratação„ e falta de apetite, com a l 



consequente perda de energia e aumento de fadiga, o que pode ser fatal em 
crianças. 

• O aquecimento urbano favorece a propagação de mosquitos e doenças 
como a dengue, malária e leishmaniose. 

• Regiões ' quentes com habitações precárias, o que é frequente na cidade, 
favorecem a disseminação da tuberculose que é a doença que mais mata 
em todo o mundo. 

Sua localização  na Cidade de São Paulo: 
Segundo as imagens geradas pelo Satélite Landsat-7 (mapa anexo), _ as_ ilhas de calor vão: do 
Centro até a Zona Leste, se expandem em direção à Zona Oeste até serem barradas pela brisa 
marítima que vem do litoral paulista e ao norte são limitadas pela Serra da Cantareira. Veja-se 
que as próprias imagens indicam que as ilhas de calor dominam a cidade de São Paulo. 
De acordo com o mapa de ilhas de calor , produzido a partir das imagens geradas pelo Satélite, 
o município de São Paulo apresenta diversas características climáticas, onde as regiões mais 
quentes estão relacionadas principalmente pela grande concentração urbana, até as regiões mais 
frias , onde as temperaturas são consideradas mais amenas devido a ocupação de residências 
horizontais e grande arborização entre as edificações. 
Por tudo considerado, a obrigação de manter um ambiente saudável, sadio e equilibrado é, pois, 
incumbida ao Estado e a cada um dos indivíduos; não se trata de mero interesse ou de obrigação 
do particular, do seu morador, mas de interesse difuso, da coletividade municipal. 

As ZERs representam inegável ganho ambiental para a cidade e graças a elas é que não se 
agravam os prejudiciais efeitos da densa urbanização na Região Metropolitana,de São Paulo. , 

Pelo Princípio da Não-Regressão, os avanços urbanísticos ambientais conquistados no passado 
não serão destituídos ou negados pela geração atual. 

A Proibição do Retrocesso é um princípio constitucional implícito que se impõe ao legislador 
em nome da garantia constitucional dos direitos adquiridos, do princípio constitucional da 
segurança jurídica, do princípio da dignidade da pessoa humana e, finalmente, em nome do 
princípio de efetividade máxima dos direitos fundamentais, nos termos do art. 5°, parágrafo 1°, 
da Constituição Federal. 

O Princípio da Proibição ao Retrocesso Ecológico pressupõe que a salvaguarda do meio 
ambiente tem caráter irretroativo: não pode admitir o recuo para níveis de proteção inferiores 
aos anteriormente consagrados. Essa argumentação busca estabelecer um piso mínimo de 
proteção ambiental, para além do qual devem rumar as futuras medidas normativas de tutela, 
impondo limites a impulsos revisionistas da legislação. 
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consagrou esse princi 1(Monica 	na A. Paiva 
RF: 10.799 

Ementa: Processual Civil, Administrativo, Ambiental e Urbanís 

Loteamento City Lapa. Ação Civil Pública. Ação de nunciação de obra nova. Restrições 

urbanístico-ambientais convencionais estabelecidas pelo ' loteador. Estipulação 

contratual em favor de terceiro, de natureza propter rem. Descumprimento. Prédio de 

nove andares, em área onde só se admitem residências uni familiares. Pedido de 

demolição. _Vício de legalidade e de legitimidade do alvará. Ius variandi atribuído ao 

município. Incidência do princípio da não-regressão (ou da proibição de retrocesso) 

urbanístico-ambiental. Violação ao art. 26, VII, da Lei 6.766179 (Lei Lehmann), ao art. 

572 do Código Civil de 1916 (art. 1.299 do Código Civil de 2002) e à Legislação 

Municipal. Art. 334, I, do Código de Processo Civil. Voto Mérito. [..] 11. O exercício do 

ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico ambientais contratuais, haverá de 

respeitar o ato jurídico perfeito e o licenciamento do empreendimento, pressuposto geral 

que, no Direito Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente 

escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades. Por isso 

-mesmo, submete-se ao  princípio'da 'não-regressão (ou, por outra terminolocia,  

princípio da proibição de retrocesso), garantia de que os avancos urbanístico-

ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela  

geração atual ou pelas seguintes. [ ] 19. Recurso Especial não provido. " (Superior 

Tribunal de Justiça — Segunda Turma, REsp 302.906-SP, Relator: Ministro Herman 

Benjamin, julgado em 2608.2010,, publicado no DJE em 01.12.2010). 

Portanto, ao cabo, por características exclusivamente técnicas, a preservação e conservação das 
ZERs é obrigatória por ordem constitucional: implícita e explícita. 

4- O Requerimento 

Por todo o exposto, as sociedades, associações e entidades representativas das Zonas 
Exclusivamente Residenciais — ZER vêm requerer que no novo Plano Diretor Estratégico, 
que agora se fará para a Cidade de São Paulo; as Zonas Exclusivamente Residenciais sejam 
mantidas tal como são, bem como que - as -vias que limitam seus perímetros tenham 
zoneamento a elas idêntico para que as virtudes ambientais produzidas pelas ZERs possam 
favorecer sua vizinhança, que sejam criadas zonas de amortecimentos nos perímetros da 
ZER como forma de proteger ` e defender essas área frágeis da cidade do processo 
especulativo e degradador, além de revisar as Zonas de Centralidade Linear no interior das 
ZERs a fim de torná-las mais restritivas,,.e com isso, melhor contribuir para ao menos não 
acentuar a deterioração do meio-ambiente da cidade 

7 ! 
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Referências técnicas: 

- Atlas Ambiental do Município de São Paulo. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Planei amento Urbano. 
- Imagens do Satélite Landsat-7 
- Lombardo, Magda Adelaide. "Ilhas de Calor" 
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- Nobre, Carlos A. e Young, Andrea F. "Vulnerabilidades das Megacidades brasileiras às mudanças climáticas: 
Região Metropolitana de São Paulo". Relatório Final 
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- Lei Federal n° 10.257/01 
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Lista de entidades signatárias: 

a 
1. Movimento Defenda São Paulo 
2. Associação dos Amigos e Moradores pela Preservação do Alto da Lapa e Bela Aliança 

- ASSAMPALBA 
3. Associação dos Moradores do Jardim da Saúde - AMJS 
4. Associação dos Moradores Amigos do Parque Previdência- AMAPAR 
5. Associação Amigos do Jardim Olímpia - ASSAJO 
6. Movimento de Moradores do Campo Belo - MOVIBELO 
7. Movimento de Moradores Amigos do Real Parque - MAP 
8. Associação Viva Pacaembu Por São Paulo - VIVAPAC 
9. Associação dos Amigos de Alto de Pinheiros - SAAP 
10. Sociedade Amigos da Cidade Jardim - SACJ 
11.Associação Morumbi Melhor - AMM 
12. Sociedade Amigos do Residencial Parque Continental - SARPAC 
13. Associação Amigos do Jardim das Bandeiras - AAJB 
14. Sociedade Amigos do Brooklin Novo - SABRON 
15. Sociedade Moradores Butantã / Cidade Universitária - SMB 
16. Associação AME Jardins 
17. Associação de Moradores da Vila Nova Conceição 
18.Associação Moradores Cidade Jardim Panorama - AMCJP 
19.Associação Amigos do Jardim Morumbi - AAJM 
20. Associação Preserva São Paulo 
21. Sociedade dos Amigos do Planalto Paulista - SAPP 
22. Associação dos Moradores do Brooklin Velho - SABROVE 
23. Associação dos Moradores da Praça Rotary Clube e Ruas Adjacentes 
24. Comunidade Janauba Tanhaçu 
25. Associação dos Amigos da Praça João Afonso de Souza Castellano 
26. Associação Dos Moradores e Amigos Do Sumaré - SOMASU 
27. Conseg Morumbi 
28. Sociedade Amigos da Vila Inah e Jardim Leonor - SAVIAH 
29. Sociedade dos Moradores do MORUMBI - SMM 
30. Movimento Amigos da Rua Critius - MARC 
31. Movimento Amigos da Villa Amalfi - MAVA 
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32. Sociedade Amigos Moradores e Empreendedores do Bairro Cerq 
e Consolação) - SAMORCC 

33. Associação dos Moradores da Rua Prof. José Horácio Meireles T 
Circunvizinhanças - AMIR 

34.Associação de moradores da Super Quadra Morumby - AMASSUMO 
35. Associação dos Moradores do Jardim Petrópolis - SAJAPE 
36. Sociedade Amigos dos Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano - SAJEP 
37. Sociedade Amigos do Jardim Londrina - SAJAL 
38. Sociedade Amigos da Vila Alexandria - SAMAVA 
39. Movimento Amigos do Jardim Vitória Régia 
40.Associação Amigos do Pananby - AMAP 
4 1. Associação de Moradores da Rua Pinheiros -AMEPI 
42. Movimento de Moradores da Rua José Horácio - MMJH 
43. Associação Dos Moradores do Jardim Christie- AMJC 
44. Associação dos Moradores do Bairro Alto da Boa Vista - SABABV 
45. Sociedade dos Moradores e Amigos do Jardim Lusitânia - SOJAL 
46. Associação dos Moradores e Amigos do Pacaembu, Perdizes e Higienópolis -

AMAPPH 
47.Associação dos Moradores do Bolsão Res. Jd.Campo Grande-City Campo Grande -

AMBRECITY 
48. Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava — SAB 
49.Associação Jardim Paulistano Residencial 
50.Associação dos Moradores do Jardim Rolinópolis 

o 
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potencial para lnovaçáes relacionando o urbano comm~~n`  

ambiental. 	 SL4PGrvl%Or 2S de SGP.1 

o 



r------- - - 
 

Art. 16a, 12, inciso XII, substituir redação por: manutenção e recuperação dos servi  
ambientais às condições para o desenvolvimento dos serviços ambientais existentes; ëm ¥f¡ iOr•a av 

especial aqueles relacionados à produção de água... 

Art. 16°, § 29, substituir redação: São também considerados objetivos específicos da 
Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável observar os Planos de Maneja para 
o Parque do Carmo, o Parque Estadual Ecológico do Tietê, a Área de Proteção Ambiental 
Estadual Várzeas do Tietê... 

Art. 16°, § 3 0-, Inserir Inciso X - Convénio com a SMA - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente articulando Estado e Município para o licenciamento de empreendimentos e 
atividades em APRM - Área de Proteção e Recuperação de Mananciais. 

Art. 16°, § 39, Inserir Inciso XI - Compensações Ambientais de acordar com as Leis de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais Billings e Guarapiranga. 

Art. 18°, § i°-, Alterar "( ... ) serviços ambientais, em especial -aqueles relacionados com 
a produção de água, bem estar humano, conservação do solo e produção agroecológica 
de alimentos, mesmo que impactados(...)". 

Art. 18°, § 2 90  Inserir: XI - promoção da agricultura familiar de base agroecológica, 
visando garantir a segurança alimentar e nutricional da região, a recuperação de áreas 
degradadas e o incentivo ã economia local. 

tUSTIFICATIVAS 

1. Regularização , fundiáriar a' maior dificuldade encontrada para concretizar 
projetos e programas públicos e privados, e até mesmo a fiscalização das 
áreas nas Subprefeituras de Parelheiros e parte de Capela do Socorro, 

é a falta de reguirização dos terrenos, os quais grande parte é tributado 

pelo Imposto Territorial Rural (ITR). Ao decretar o território Rural do 

• 

	

	 Município, o INCRA já se dispâs a solucionar esta questão que há décadas 

perdura. 

2. Contensão Urbana: o lote mínimo permitido em território Rural paulista 
(20.000 m2) serviria de barreira para a -expansão co adensamentaurbano; 

visto que é um tamanho maior que o lote urbano. Os sítios de menor 

dimensão poderiam ser agrupados em sistema de condomínio previstos 

pelo INCRA. 



+e 	
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3. Uso 'Sustentável e Proteção da 'Biodíversidatle : a -atividade agricdtJ ° Ôdel 
~ k erv , e  ' A. Palvn 

ser compreendida como uma atividade econômica voltada para produção 	de SGp- t t 

de alimentos e outros tipos de manejo da biodiversidade, a qual deve 

ser desenvolvida , em áreas de mananciais, de acordo com principios e 

técnicas agroecológicas e produção orgânica . A mutifuncionalidade desta 

atividade fomenta geração de emprego e renda voltados para: produção 

de alimentos, pagamentos de serviços ambientais , ecoturismo e turismo 

rural, reflorestamento entre outros. 

4. Infraestrutura final : o provimento da infraestrutura rural será efetivado 

de forma a assegurar a qualidade de vida de seus habitantes de acordo 
com diretrizes da conservação ambiental. Entende-se como infraestrutura 

rural o conjunto de elementos que estruturam e integram de forma 

estratégica aglomerados antrópicos ao ambiente natural, tais como: 

• estradas rurais cota pavimento permeável , eletrificação rural, uso de 

energias sustentáveis, reflorestamento, regularização dos deflúvios 

d'água , drenagem, irrigação, abertura de poços artesianos , sanemaneto 

através de construção de fossas sépticas, reutilização de água da chuva, 

uso de tecnologias de bioconstrução. 

S. Municipalização da Zona Rural : a grande Inovação do território Rural 

no Município de São Paulo. advém da possibilidade de convénios 

(previstos no Estatuto da Terra) com a União e o Estado para fortalecer 

a já existente e em operação Casa de Agricultura Ecológica Municipal 

de Parelheiros, a fim de fortalecer o provimento de assistência técnica 
agroecológica e extensão rural executadas pela mesma. 

6. Recortes áreas de urbanização consolidadas: por conta de sua localização 

periurbana , a região apresenta áreas de urbanização consolidada em seus 

• 

	

	 interstício, as quais foram recortadas e delimitadas como Macroárea de 

Redução da Vulnerabílidade Urbana. 

7. localização : a Macroárea de Contensão Urbana e Uso Sustável , na porção 

sul do Município, está localizada no mosaico de Unidades de Conservação 

Municipais, incluindo as APAs e entorno, assim contendo extensos 

fragmentos de Mata Atlântica ricos em biodiversidade que pouco são 

encontrados no interior do Estado. A proximidade entre a mancha urbana 

bastante adensada e estas áreas preservadas constituem um grande 
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TEXTO PROPOSTO NA MINUTA PARA INCORPORAÇÃO IDO RURAL NO MUNICIPIO: 

Art. 16°, substituir redação por: A Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável, 

conformo Mapa ri, 02 anexo, localiza-se rras bordas -  da área urbanizada` do-  território` 
municipal e é caracterizada pela existéncia de fragmentos significativos de vegetação 
natural ou repovoada , com predomínio de atividades agrícolas , além de sítios e 
chácaras de recreio e pequenos núcleos urbanos esparsos . As características geológico-
geotécnicas e de relevo demandam critérios específicos para a ocupação. 

Art. 360: Reforçar a importância da atividade agrícola nesta macrdátea, assim torno 
do regime rural dos Imóveis. Sugestão: incluir como primeiro parágrafo a definição da 
Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável Sul como território rural. 

§ 1°. A Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável na região Sul do município é • território rural, 

Art. 160, § 12, inciso li, substituir por: proteção da paisagem natural e rural; 

Art. 16 °, § 12, inciso 111, substituir "Implantada" por repovoada"; 

Art. 16°, --§ 12, inciso VI, substituir por: compatibilização dos usos com as condiclonántes 
geológico-geotécnicas e de relevo dos seus terrenos e com a legislação de proteção e 
recuperação aos mananciais; 

Art. 16°, § 1 2, inciso Vil e VIII, substituir por. 
Vil — manutenção- e incentivo ao desenvolvimento de atividades agrícolas, social 
e ambientalmente sustentáveis, em especial, da agricultura familiar de base 
agroecológica, como importante meio de conservação ambiental e de produção de água 

pelos mananciais; 

Vlll - Assegurar a condição rural dos imóveis , restringindo o parcelamento urbano da 
terra , bem como a restringir abertura de novas vias indutoras da expansão urbana; 

Art. 16°, § 1°, incisa IX, substituir por: garantia do acesso a equipamentos sociais de 
apoio às comunidades urbanas :e rurais isoladas; 

Art. 16°, § 12, incluir no inciso X ao final: enfatizando os sistemas alternativos às redes 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

Art. 16 0, § 12, incluir incisos: 

Xl - Garantir terra e moradia adequada para as populações indígenas, respeitando seus 
usos, costumes e tradições; 



Folha n° 

Anexo 2 — Vol. 04 PL 688/13 
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TEXTO PROPOSTO NA MINUTA PARA INCORPORAÇÃO DO RURAL . NO MUNICÍPIO: 

Art. 16°, substituir redação por: A Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável, 
conforme Mapa n. 02 anexo , locaFrza-se nas bordas da área urbanizada do' território` 
municipal e é caracterizada pela existência de fragmentos significativos de vegetação 
natural ou repovoada , com predomínio de atividades agrícolas, além de sítios e 
chácaras de recreio e pequenos núcleos urbanos esparsos . As características geológico-
geotécnicas e de relevo demandam critérios específicos para a ocupação. 

Art. 16 Reforçar ' a importância da atividade agrícola nesta rnacroáren, assim como 
do regime rural dos imóveis. Sugestão: incluir como primeiro parágrafo a definição da 
Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável Sul como território rural: 

§ 1°. A Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável na região Sul do município é 

411 	território rural. 

Art. 160, § 12, inciso 11, substituir por: proteção da paisagem natural e rural; 

Art. 16°, § 12, Incisa 1ii, substituir "implantada" por repovoada'; 

Art. 16°,°§ 12, inciso VI, substituir por: compatibílização dos usas com as condicionantes 
geológico-geotécnicas e de relevo das seus terrenos e com a legislação de proteção e 
recuperação aos mananciais; 

Art. 16", § 12, inciso Vil e VIII, substituir por: 
Vil — manutenção,  e incentiva ao- desenvolvimento de atividades agrícolas , social 
e ambientalmente sustentáveis , em especial , da agricultura familiar de base 
agroecológica , como importante meio de conservação ambiental e de produção de água 
pelos mananciais; 
VIII - Assegurar a condição rural dos imóveis; restringindo o parcelamento urbano da 
terra, bem como a restringir abertura de novas vias indutoras da expansão urbana; 

Art. 16°0  § 12, inciso IX, substituir por: garantia do acesso a equipamentos sociais de 
apoio às comunidades urbanas :e,  rurais isoladas; 

Art. 16 0, § 12, incluir no inciso X ao final: enfatizando os sistemas alternativos às redes 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

Art 16°, § 1 2, incluir incisos: 
Xl - Garantir terra e moradia adequada para as populações indígenas, respeitando seus 
usos, costumes e tradições, 
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Plano Diretor - Sistemas Amblentais Urbanos, seus instrumentos e a+çóes p 	 a A. Paiva 
RF: 10.799 

De modo gerai os sistemas ambientais urbanos estão muito genéricos e prel 
muito, essa parte do plano está fraca. Gomo aspectos principaisdestacamos: 

I. Há vários parques apontados como prioritários, mas não há nenhuma garantia 
de que sejam efetivamente implantados ( olhando a lei orçamentária e o Plano 
Plurianual inclusive nota-se que há pouquíssimo recurso para isso). As áreas indícadas 

para parques deveriam ser ZPA (ou ZEPAM) desde já para garantir que não fosse 
degradadas ou perdidas para a especulação imobiliária. 

2. As ZEPAMs desapareceram da nova proposta. Soas ZEPECs e ZEIS são áreas especiais, 
porque a ZPA deixou se ser? Ela tem que ser especial pois tem características 

diferenciadas e deve ter normas.práprias conforme definido no último inciso do artigo 
10. 

3. As Transferências de Potencial Construtivo na ZEPAM, que o plano anteriortinha e reão 
foi regulamentada, desapareceu também. Sem ela não há como garantir a proteção 
dessas áreas, nem como liberar áreas para os parques lineares. A transferência deve 

ser o instrumento para garantir a proteção dos remanescentes de vegetação nativa 
e várzeas na Macrozona de Estruturação e Qualificação, de forma complementar ao 
pagamentos por serviços ambientais na Macrozona de "Proteção, 

4. Falando sobre os sistemas previstos na Estruturação do Sistema. Ambientai: o Sistema 

Municipal de Áreas Verdes melhorou em relação ao plano anterior, mas precisa 
melhorar mais. Ele não traz uma visão sistémica, não fala da conectividade entre essas 
áreas e não se articula com os instrumentos nem com os Planos previstos. 

S. Fala-se em um Plano Municipal de Conservação de Áreas Prestadoras de Serviços 
Ambientais, nem sequer traz o conceito dessas áreas. Tem que ser mais diretivo desde 

já, e definir quais são as áreas prioritárias. Remanescentes de Mata Atlântica situados 
na macrozona de proteção precisara ser incluídas desde já. Se fincar para depois corre o 
risco de não ser nunca regulamentado como aconteceu no piano anterior. 

6. O Piano Municipal da Mata Atlântica, cuja elaboração foi aprovada pelo CADES no final 
do ano passado, que é apenas citado quando se fala da Macroárea de Preservação, 
e nunca mais aparece? Ele se tem que se articular com o Sistema e com os demais 
pianos e é um instrumento para a cidade toda e não apenas para essa macroárea. 

7. O Plano de Arborização é o único que avança, mas também não tem concepção 
sistémica nem se articula com os demais sistemas e planos. 

S. Sobre as Áreas de Preservação Permanente o texto é fraco e tímido. Sequer reflete 
à discussão sobre APPs urbanas que foi feita nesta Câmara. Tem que haver diretrizes 
para a proteção dessas áreas, em 1.

especial das nascentes que estão sendo soterradas. 
pelos empreendimentos imobiliários: E AsAPPs temi que ter tratamento diferenciado 



} 

o 

RECEB)DO, na Comissáo de Pollticaorbena 
Metropolitana e Meio Ambiente. 

2 9 NOV, 2013 

16.1'1 
Secretário 	 RF 	nua 
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Plano Diretor - Sistemas Ambientais Urbanos, seus instrumentos e açães p o' 	Qa A. Paiva 
RF: 10.799 

De modo geral os sistemas ambientais urbanos estão muito genéricos e presa 
muito, essa parte do plano está fraca. Como aspectos principais destacamos. 

1. Há vários parques apontados como prioritários, mas não há nenhuma garantia 
de que sejam efetivamente implantados ( olhando a lei orçamentária e o Plano 
Plurianual inclusive nota-se que há pouquíssimo recurso para isso). As áreas indicadas 

para parques deveriam ser ZPA (ou ZEPAM) desde já para garantir que não fosse 

degradadas ou perdidas para a especulação imobiliária. 

2. As ZEPAMs desapareceram da nova proposta. Se as ZEPECs e ZEIS são áreas espaciais, 
porque a ZPA deixou se ser? Ela tem que ser especial pois tem características 

diferenciadas e deve ter normas próprias conforme definido no último inciso do artigo 

10. 

3. As Transferência de Potencial Construtivo na ZEPAM, que o plano anterior tinha e não 

foi regulamentada, desapareceu também. Sem ela não há como garantir a proteção 
dessas áreas, nem como liberar áreas para os parques lineares. A transferência deve 
ser o instrumento para garantir a proteção dos remanescentes de vegetação nativa 

e várzeas na Macrozona de Estruturação e Qualificação, de forma complementar ao 
pagamento por serviços ambientais na Macrozona de Proteção. 

4. Falando sobre os sistemas previstos na Estruturação do Sistema Ambiental: o Sistema 

Municipal de Áreas Verdes melhorou em relação ao plano anterior, mas precisa 
melhorar mais.. Ele não traz uma visão sistêmica, não fala da conectividade entre essas 

áreas e não se articula com os instrumentos nem com os planos previstos. 

S. Fala-se em um Plano Municipal de Conservação de Áreas Prestadoras de Serviços 
Ambientais, nem sequer traz o conceito dessas áreas. Tem que ser mais diretivo desde 

já e definir quais são as áreas prioritárias. Remanescentes de Mata Atlântica situados 

na macrozona de proteção precisam ser Incluídas desde já. Se ficar paira depois corre o 
risco de não ser nunca regulamentado como aconteceu no plano anterior. 

ï 

b. a Plano Municipal da Mata Atlântica, cuja elaboração. foi aprovada pelo CADES no final 

do ano passado, que é apenas citado quando se fala da Macroárea de Preservação,, 
e nunca mais aparece? Ele se tem que se articular com o Sistema e com os demais 
planos e é um instrumento para a cidade toda e não apenas para essa macroárea. 

7. Q Piano de Arborização é o único que avança, mas também não tem concepção 
sistémica nem se articula com os demais sistemas e planos. 

9.. Sobre as Áreas de Preservação Permanente o texto é fraco e timido. Sequer reflete 
a discussão sobre APPs urbanas que foi feita nesta Câmara. Tem que haver diretrizes 
para a proteção dessas áreas, ~especial das nascentes que estão sendo soterradas 
pelos empreendimentos imobiliários. E As APPs tem que ter tratamento diferenciado 



14. Não há praticamente nenhuma diretriz de sustentabilidade para construções e 
empreendimentos . Em especial na macrozona de estrututuração e qualificação, 
principalmente na de estruturação metropolitana , tem que ser incluídas diretrizes para 
construções sustentáveis, aproveitamento de água , ei•~ciêncie energética entre outras. 

o 

w 

Y 



nas diversas mcroáreas . Vilas macro de proteção tem que ser mai 

9. O Programa de Recuperação de Fundos de Vale , uma das melho re  
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s eWT a 	ina A. Paiva 
4 RF: '10. 	 i 
s estratégias do 

Plano anterior, cuja efetivação não avançou muito por falta de instrú mentos`que já 
estavam previstos mas não foram regulamentados, sumiu do novo Pi~ Precisa ser 
reinserido. 	 4 

11. Sobre os instrumentos , o texto atual é pior que o anterior, não refletem o avanço da 

discussão que ocorreu após a edição do último Plano . Esses instrumentos tem que 

avançar no Plano e ser auto regulamentáveis. Do jeito que está não se conectam com 

o objetivos do Plano. Alguns exemplos. 

- Recursos advindos de Termos de Compensação Ambiental tem que ser destinados 

prioritariamente à implantação dos novos parques . Termos de Ajustamento de 

Conduta também podem ser destinados para isso e para demais ações ambientais. 
Hoje só vão para o plantio de árvores, nem sempre plantar árvores é a melhor 

destinadoo. Parte desses recursos poderia ir para uma conta no FEMA para pagamento 

por serviços ambientais como já ocorre em outros municípios . E nas Unidades de 

Conservação eles tem que ser aplicados segundo as prioridades do respectivo Plano de 

Manejo. 

- Avaliação Ambiental Estratégica é um Instrumento fundamental para ser utilizado 

pelo município . Há bastante acumulo sobre isso, o Plano Diretor tem que avançar. 

- Pagamento por Serviços Ambientais tem que ser auto aplicável, regulamentado 

desde já. Existe muito acúmulo inclusive na própria SVMA, que desenvolveu discussões 

nos últimos anos. Porque nada disso foi usado no Plano? 

Resumindo, os instrumentos tem que ser melhor desenvolvidos para que possam ser 

de fato instrumentos . Isso não pode Ficar para depois, a experiência do Plano anterior 

• 	 mostrou que o que ficou para depois não aconteceu. 

32. Os outros sistemas também precisam melhorar: O sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos, por exemplo , tem que dialogar com o Plano de Gerenciamento 

PGIRS que está em construção. O sistema de saneamento também. Do jeito que está 

simplesmente incorporou. o que a SABESP tem nos seus planos . O município tem que 

se mais diretivo e ousado. 

13. Não há nada sobre segurança ,  alimentar nem agricultura. Multo tem se discutido 
sobre isso, inclusive aqui na Câmara . É preciso incluir um sistema que trate no mínimo 

da produção, especialmente nas bordas da cidade, Parelheiros e Capeia do Socorro 

principalmente, além de diretrizes para agricultura urbana, para a distribuição de 

alimentos e segurança alimentar e nutricional. 



RECEBIDO, na Comissão de PoRticat)rbana 
Metropolitana e Meia Ambiente. 

2 9 NOV. 2013 

Secretária 	 RF 
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Eng. Adailson de Oliveira 

Sub-Prefeito de Parelheiros 

Ref. área situada à Av. Prof. 

Hermógenes de Freitas Leitão Filho, altura do n° 5887 na antiga Estrada do Itaim 

o 
Prezado sr. 

Vimos pela presente solicitar à Vossa Senhoria a inclusão da área acima referida,no PRE 

como ZEIS 3 para fins de construção de habitação de interesse social HIS,visto que a área é 

estrategicamente situada em região com todos os necessários serviços públicos, sejam adução 

de água, esgotos, rede elétrica e telefônica, posto de saúde, transporte público em frente.A 

área é servida por via asfaltada de mais de 15m de largura (Av. Prof. Hermógenes Freitas 

Leitão Filho) vizinha ao Jardim S. Norberto que é uma ZMp-01. 

Informamos também que a área se apresenta com mais ou menos 50% de campo, 

9 
	portanto,com aproveitamento bastante razoável 

Na expectativa de sermos atendidos no nosso pleito subescrevemos. 

Atenciosamente, 

TETRA 13 EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA 

Anexamos: 1) Matrícula/11° com registro CRI 

2)ITR 

3) Aerofotogrametria 

RECEBIDO, na Comip4o de P 
Metropolitana e Meio Ambiente. 

2 9 NOV, 2013 

Secretário 	 RF 
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PÁ11PÁ 11R1 00004000 
CERTIDAO 	

Coffificial 	Istro de N NIO CHAGAS, Bacharel em Direito, Décimo Primeiro Ofic181  

To )Z 

	 República Federativ do Brasil, :1m:óvpda  Comarca  da  Capital  do Estado de São Paulo, 

	

T 
 1 FIC 	a pedido do(as) interessado(a,$), que, revendo o livro 2 (dois) de Registro 

Geral do Serviço de Registro de Imóveis a seu cargo, dele consta a matrícula do teor seguinte: 

LIVRO N?2-REGISTRO 	112 CARTõM DO REGISTRO  DE  W~ 
GERAL 	 de São Pauto 

neataitu !# 	fiche 

104.52:3:) 

IM6VEL-- Gleba de terras eítuade ne Estrada que 1198 a Estrada de Pá 
reMel os ao Bairro de Colonja, 322 SubdIstrIto - Capela d ' a Socorro~, 
com a arem de 13 alqueires e 19.941 m2 ou 334.541 m2, fechada dentro 
das seguintes divisas a confrontações:- Começa em uma porteira, neam 
dIVIS99 de terrenos de Marciana Chríste, entíga!ente de Raio Zullger 
Branca e Joaquim Gueno, divisando depois com Adao Augusto ReimberC e 
Janquim BuenD, divisando depois com. Adão Augusto  Relaberg e Mería - 
Christe de Moraes e seu marido Benedita Dell de MOUC59 ate encontra1 
terrenos de Selim Abdelle Çh~8_, deflete a esquerda a seque em linha 
quebrada a depois por um carrega, divisando cam terrenos do mamo Se-
lim Abdelle Chamme, que foram antigamente de Jose Roecnel até encora - 
trer es divisas de Pedro Chrlete e Bresilia Mornas Chrlate, cujas lai. 
visas acompanham o carrega et; encontrar a cerca de Ceraquetá, nas dl 
vises de José Antonio Rodrigues Fí1lho,,deflete a esquerda e seg e pé- 

	

o, 	 1 
ia  Caraguatá , depois  por um  córrego  ate a porteira, ponto de In~dio. 
INCRA:- 638._358,017.302. 

PROPRIETARIOS:-l)- CULORADO RADIO E TELEVISAC 5/A, CEC.61.087.185/ 
05151-Mã, còm sede neste Cepital, preprieteria de parte Ideal de - -- 
230.651,08 m2; 2)- SALIM ACORei—R CHAMMA ou SALIM CHAMMA, proprietária 
de parte ideal de 1ú3 * 889,92 m2. 

REGISTRC ANTERIOR: Transcrições nos 126,577.e ?56.028 deste Registrc 
U' olá U090A 

foi dado em HIPOTECA -EDULAR juntamente com outras, em favor do BANCC 
NACIONAL DO OMENVOLV!I~-ME~:N-TC—ECI]NC;MjCC BNDE, do valor de 
Xt30*377,475 1 44.- 
Date de matricule.- 

Av.V104.523:- 
de abertura de rugo j  ww, 
transcriç;o nu 	tpgullári,,Iaõacpel.ê.-,"Pftof--*,ttaxarddj4iínt.ttoioc de 
$;o Paulo. 
Date de matrlcuie.ãá; 

R.3/104.523;_ pc7 egcr  lur a de 5 de dezembro de 1955, de 20Q CertGrí 
de Notes desta Capitel, livra 921 falhas 155 9  reta.-.ratificada por ou 
tra de 25 de junho de 1981, das mesmas Notas, livra 920 falhas 146 9  
uma Parte ideal correspondente a 239.651,08 m2, de ímével da pregent 
matricula, Juntamente com Outros, foi HIPOTECADO  Pela COLORADO RADIO 

■contínua no verr,:20 

5j0  p#v io, 15 de  setembro de  19 81# 
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104=. -523 
versa 

E TELEVISÃO SIA, em favor de MASSA LIQUIDANDA DE 'R IDEAL SIA CRÉDI 
TU, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em líquideÇio extrejudícial, COM 
edmInistraçao nesta Capital, CEG.61.56Z.435,0001 -14, para garantia 
de dívida assumida,  pela referida COLORADO RADIO E TELEVISÃO 5/A, a 
SALIM A8DALLA WJAMMA (RG.266.714) Industrial, e sua mulher CLARICE 
CHAMMA (RG 755.488) proprietária, brasileiros, CIC. cio comum nó 
008.152. WB-15, domiciliados neste Capital, no,velor de - - - - - - 
41.537.021.773 6 12, com juros e correçao ~taria ,  e taxa global dcw 
24% ao ano, pagavela por meia de 60 parcelas mensais, vencendo-se a 
14 em 5 de janeiro de 1984,,, na;, f orma ,.do. título', prevista -,, ,a . multe den, 
lc)%. 	 A 
Date de matrícula.- 

8.4/104.523: -  PorMendado editado em 21 de Jeneiro de 1965, do Juizo 
de Direito de 65 Vara Privativa dos Feitos de Fazenda Estadual, da -
Comeres de S. Paulo, e Au to de Penhora de 12 de março dê 1985, exp1 
didOS nos autos de Execuçia Fiscal nQ 102.078.407/78, movido pela - 
FAZENDA ESTADUAL contra COLORADO RADIO E TELEVISÃO 5/A, 

 .e 
 SAL1t AS-

DALLA CHAMMA 2 sua mulher CLARICE: CHAMMA, verífica-ce que a Imovela 
fiei PENHORADO  para gerafitte de pagemento de Import'm'c:í 
M3 1 
Data:- 27 de m;rça de 1985. 

-JACO^,, 

AV.5/104.523.— CX-tFrMU,  
beÇãO dE abertura nQ-  12637 mencionada no 	 a pedId ~1' de Municipalidedg 
IndevIdamente, Con ►o 	 ~~Pore,  ter E a ídú Jfe i t4t~-r, 

"ng~-2 	de ftwíitreíró'  
falte i margem de 	de 
teta:- 23 de OUtubM--dwe1955~: 

Av.6/104.523 - W£X_ ~  fe ita: 	 vírtúdó-de 
lçranscrf 	 21' feita na lÇao n2 256.028, o Imovel s  oferótidó em— 	 juntamente com outros, foi 

cauÇao Por Colorado Radio e Tej avi sS o  5/A, em  ga - rantia de seus detritos na concordata que se processou pe l a  J 1  
20 da 230 Vara Cível desta Capital (Proc.ng 4445/78), não P0 deado ser alienado sem expressa cutorizaç.ao daquele .guizo. Data:- 13 de fevereiro de 1987. , 	 L-",  ... 	e-, 

>1 
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119 CAR~ DOREWTRO DE a~ 
de São l tilo 

Matrtctil a dobo 	 A 

1049523 	2 	Continuada 

Av.7/104.523 :- 0
EX-OU1C10 é,.feita a presente , em retificaçãoy 

à everbação nQ 6, para constar que do imóvel desta matricula 
foi oferecida em cauçao gemente-& PARTE IDEAL corro~ondente 
230,651 1 08m2 9  de propriedade de Colorado Radio a Televisão 51A1P1 
s nao como constou na referido everbaçao. 
Data:- 23, de setembro de 1907. 

MARCHI, ot+atd 

Av.81104.523:• Por mandado de 11 de' maio de 1988 9  do Guizo de: 
Direito da 233 Vara Cível da Comarca desta Capital e rerapec-
tive Oficio, expedido nos autos (Proc. nQ 4.448/763 de concor 
data de COLORADO RADIO E TELEVISÃO SIA, fica CANCELADA a aves 
baçáa nQ 2 feita na transcriçáo n4 256.028,-da cai  u~ 2an; mencig 
nada nas averbações 6 e 7 de presente matricula, tac semente= 
com referencia a parte ideal de 230.651 08 92 do imóvel, de • 
propriedade de COLORADO RÁDIO E -TELEVISA S1A. 
Dates -  6 dw julho de 1988. 	~¡~ 	r.w► ...~  

8.9/104.523 : - . Da carta der arrumataçáa da 28 de agosto dá 1987 
de Juizo de Direito cia Oficio das ExecuçSas Fiscais Estaduais 
83 Segão Setor Leiices, ext raída dos autos de Execução Fiscal 
n4 102 . 078.407 /78, série NL movida pelar FAZENêA DO ESTADO DE 
510 PAULO contra COLORADO RÁDIO E TELEVISÃO SIA, CGC. número 
61.087.18510001 . 08 1  coa+ seda nesta Capital , a Rua Afonso Cel. 
so nQ 1.065 1  bairro de Saúde , verifica-se que o imgvetl, de -
propriedade da executada a dos responsáveis tributários SALIM 
ABDALLA CHAMMA ou SALIM CHAMMA, RG . 2.667.714 s CIC. nUero • 
008.152.688.15 9  a sua mulher CLARICE CHAMMA, RG . 755.4 88-SP e 
CIC, n0 008.152.688

-15, foi hem  ar conform auto de arre-
mataçáo de 14 de agosto de 198-6,-cu us direitos de arrametan-
te foraz cedidos a COMERCIAL PARELHEIROS $ /A *  C . G.C. numera -49.805 . 92210001 . 65, cOM e►ede nesta Capital , a Estrada da Colo 
nia nQ 2.225 , Paralhe , ros, pelo valor de CZE508 .000, 0 a ••~ 
qual o imovel passou a pertencer. 

~.k Datar b de julho  
4prMU. oa?+r►.l~n.á~rrrtl~iÃ  

	

Q 	vRiw. 	j 

Av.10/104.523: - Ficara CANCELADOS a Inscrição nQ 1.560 de hipo terce cadular , mencionadan  V.1 9 ,  o, R.3 de hipoteca, e o R.47  de penhora , tudo com referencia  apenas  no imóvel de presente= matricula, em virtude ' de arremataçé 
retro 4. 	 oje registrada sob a nu 

	

oa a~AR►~ soTra a~xsQC 	~• Data ;- 6 de julho de 1988 . 

- continua no vara* 

LIVRO N92- REGISTRO 
GERAL, 
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104.523 	 02 E ¥f(t0 

Av.211104.523.- Por escritura de 24104196 do 84 Cartório de 
Natas desta Capital, livro 2.364, fls. 227, e de 
conformidade com o certificado de cadastro de imóvel rural 
expedido pelo IOCRA , procede-se a presente para ficar 
constando que o ~vel , cadastrado sob o nQ 638.358 .017.302- 
9, possui os seguintes dadora : área total . = 33 , 4ha - módulo! 
fiscal = 5,0 ng de módulos fiscais  - fração mínima 
de parcelamento = 2 a. 
Data : -- 115 de julho de 199  

R.12J1 04.523:- Pela escritura referïda na Av.11. COMERCIAL 
PARILE'RIROS S/A., com Ieda nesta Capital, tia Rua Afonso 
Celso, nQ 1.015, sala 13, Vila Mariana, inscrita no CGCIMF 
sob o nQ 49 . 805.92210001 - 65,  tr~liu o. J,~1 a tftulo de  
r.rermuta  a LUIZ PAULO D,S HSIrO 18$O, RG ng 2.314 . 884-SP e CPF 
nQ 297 . 401.346-15, brasileiro, divorciada, empresário, 
residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na 
Avenida 9 de Julho , ng 5.624 , 5Q andar , pelo valor de R$ 
125.000,00. Figurando como intervenientos anuentesz BOLSA Di 
1X6V9iS DO BSTAW DE SXO PAULO S/A. , Com sede nesta Capital, 
na Avenida das< Nações Unidas, nQ 11.633, 18Q andar, inscrita 
no CGCIMF sob o n62 60.748.32410001-34, a 9SCRITõR1O LBVi 
WRRZWRA DE C~10 SIA., com sede nesta Capital , na Avenida 
das Naçõos Unidas, ng 11 . 633, 192 andar , conjunto 191 o 204 
andar, inscrita no CGCImp sob o rt2 61 . 736.12010001-46. 
Consta no título que o imóvel nllo faz parte do ativo 
imobilizado da transmítente. 0 outro imóvel objeto da 
presente permuta localiza -se bdistrito -Ihirapuera , desta Capital.  
Data:- OS de julho de 1996 

CONTINUA NA FICHA 03 
ea 
T 
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lndtrGütit 	 ficha 
904.ã23 	 t}3 	t:UtTtllti$a;~0 

R.I3 104.U3:- Por escritura de 23 de dez~ de 1997, do 1 a Tabellonato de Notas 
deste Capital, livro 2559 - fie. 088. LUIZ PAULO DE BRITO LZZO, divorciado, já 
quafficado, tranq~ o 1~ a tíWJ* de DAÇÃO ÉM PAOAMENTO ao BANCO 
EXCEL ECONóèMC0 SIA., Inscrito no CGCMF sob no 33.870.18 ► 1-84. com  
sede na Avenida Antonio Caft's Ma~, no 2 	 em Salvadef, 
Estado cia 8~, pelo valor de R$ 1.234.8() 
Data- • 27 de fevereiro de 1998. 

AY.14/104.523:- Por instrumento paffictolar datado de 09 de março de 2000, e de 
conformidade com a Ata da Ass~la Geral ExtrawdInália realizada cm 0611 011998, 
registrada " o n o 96154034 em 271101198 na Junte ~~ do Estado da Bahia, 
Procede-se a presente a fim de constar que o ~0 EXCEL ECON~O SIA.  teve 
sua denominação Social alterada Para 8~ BILBA041=X%Ã BlUSIL SIA. 
Data,.- 27 de junho de 2O04. 	 '1~ 	—i-- 

Av-151104.523:- Por instrumento particular datado de 22 de maio de 2000, e de 
conformidade com a Ata de Asse~la Geral Extraor~ ~zada em, 2210312000, 
registrada sob o no 96244236 em 03105120130 na Junta Comercial do Estado do Bahia, 
pr~e-se a presente a fim de constar que o BANCO BILBAO MZCAYA BRASIL 
81X teve sua denominação social alterada para fflWa-IMLMO VIZCAYA 
ARGENTARIA BRASIL SIA. _  
Data:- 27 de ~ de 2000, 

AV.11 ►104.523:• Por requerimento  de  28 de  ~ de 201189  a  de 	-rmld~ com 
* "d* A"Cmb'" 6~  EX~Mw~ M5~ OM MWM, M~Cla sob 0 2  647~ em 27/1 11r2ó03 na JUPU CO~O do E~ dê 8~ procq~ 

no ~ 
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144.3 3 	 03 

	

vsIW 	' 

a presente para ficar s Dnetendo que o 	~  ffiaffil. && teve nus deflornínw,14 saoc al 401~ pãr'e 
Dais:- 08 de maio de 2008. 	 _--' 

Av.171104.623t- Por eu*ma de 118 de junho ãe 20^ do M Tabetiáa de Notas 
d~ Capi144 OWO 2490, talha 199, a de co~Idade o CV~clo de Cadastra 
de ~Vel Rural - CM ret#arerMe no s3xencisdo de 20=2004, ~Ido peio 
InstituMa Naalaónatl sie Colemizaç6o e ~ma AWlía ta - INCR^ e com a C&Wão 
Neytattivsu de Débitos de imóvel Ru mi, +e~do psd+a Mht ria tia f az+ensla, 
Secretaria de Reaelta Federal, prooes ee a prs~ para corar que o Imóvel 
drena ~uta cnc*Mra ►-aa aturul +r~ calastraáv nst INCRA sob o n 2  
d38.368 .017,342 8; der~ne~ do Imóvel rural : Sitio Palol Yaih4; área total: 
33,4OW ; ciasaific %lio hsndiáría;101~ Propriedade; indica a paru localização 
do lmdvãi rural: E.atradat de Par +Mlwïr~ Bahro Cofiai; ~. re~ (HA): 12,8994; 
n* mod . rurais : 1,69; mod. fiscal PW: 31,0; to mod. flocaiis: 8,880íi ; FMp (MA)., 
2,0440; érea f*OW~ 33,4004; área de posare:-0,0 	dá~~vei na 
Secretaria de Receite Federal :- 3.1M74M  
DOU: 41 sie Julho de 2449. 

~ rp 

R.1&104.523: Por esarltura de 08 dei Vinha de 2049, do 20 Ta i3ão de Dotas 
desta Capital , livra 2499, talhar 1%,  , MORA A_s~a.  CNPJ ng 33.874.189,10441 -$4, ctun aecte na Cidade sie Datam . Munalo de Qaca, desta Eatsdsa,  lr r~  o lrrrá l al  Ì1TR® 8t L1wt~QEMS % aeer'rl/'~t!!x Néç ~►  
LMA,  CNPJ nf 01.823.86t1/00Qi -i3~, s orx~ sede reata C~ b iivat Eleitor Pentsu4sio, ne 1,951, cor~ 41, no Sum~nluo, pela praça sie 1$179.864,44, srtu 
cumpri~* ao Inseumento Pari ar do compromisso de vaerata e compra de 23M3/á000, não re lsotrtscb. 
Data:- 01 de juba de 2049. 

ENCERRAMENTO DI 
r 
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CóDIGO DO lMõVEL. RURAL 1,y   DENOMINAÇÃO DO IMOVEL RURAL PJ À 	 — 	11  '1~, 	CN 	NR 02.499. -75810 SITIO PAIOL VELHO, 	 - 1 	1 	 1 ` 	— 638-3,58.017.302-9 
=1~. CLASSIFICAÇAO FUNDIÁRIA 

MÉDIA 
DATA DA ULTIMA ATUALIZAÇA0 

.0  
P 	hEMORIAL•, 

IN016  Z®RPARAIU 	ÇAONOMIM)VELR~r 
1, lÈ 	R.R3COLONttotá,: tj iES)MADA1PARÊ.  — RIR 

PIO uqg-t)P IMOVi~ 
5ÃO P~ 

i 6,68~o A 	ASERRK2 oo 2 1,69 
% SITUAÇAO JURIDICA DO IMOVEL RURAL (KREAS REGISTRADAS) 

MUNICÍPIO DO CARTÓRIO ,:`. 	1. .' 	-4~ s 	 ~tg A 

	

AO, PAULA 	J' N 

	

. 	 - 
DATA REGISTRO 

-,0110711996 
OFICIO 

'Ç 
CUIA 

 12' 
LIVRO,OURCHA 

~ 	~ 2' Ç- ,  , 	 33 4000 
à 4 = 

m  1 % 	J, 
`U 

à 

5W, 

g 
n 	 E, 2k4 u. 
RÍRUS  WOO  IM5VEL RURAL (ha) 	Q~el: wá,1 ` 53, 1 . 	 ~0 

REG~ 	 E A JUSTO 

 
TITULO 	

~ 	
SIMPLES  	 , 

à 

33,4000 	 ãoo M 	 3,4 
 %AREA MEDIDA:  3000  

DADOS  DO DETENTOR  DECLARANTE) 	

k  

NOMES'    —7 — 7 7~ 77,7 	 x, CPFICNPJ 

LUIZ PAULO DE BRITO IZZO 	 297.401.348-15  Wl  
DO IM 	 TO 

o 
NACIONALIDADE 	 CODIGO DA PESSOA 	

0 

TAL DE  COLA HINOS  DESTE INOVEI. 

BRASILEIRA    	02.889.359-0,~  '44 	 w 
DADOS DE CONTROLE 

T E EMISS 	 NTO:'.' 23101120 li ` 
4  	' . 07287660050 , ` '2~ DATK, DEVENCIME 	 06 1212005 

TAXA  DE  SERVIÇOS  CADASTRAIS ( $) A 	 P" 

'23 
DEBITO$ ANTERIORES 	 'N~W TAXA  DE SERVIÇOS CADASTRAIS- 	 VALORTOTAL. COBRADO 

 
w 

1 
 2,96 

 IT  

B 
um 	 . ..... 

à,  
m 	 X ~  

ESCLARECIMENTOS  GERAIS 5; 

H 
HOMOLOGA Lp 	PARTILHA AMIGÁVEL ol. ESTE CERTIFICADO DOCUMENTO INDISPENSAVEL PARA DESMEMBRAR ARRENDAR, HIPOTECAR, VENDER OU PROMETEREM VENDA 0 INOVEI RURAL E PAU 	 ç 

JUDICIAL•SUCESSÃO CAUSA MORTIS -, DE ACORDO COM OS PARÁGRAFOS I- e 2- Do ARTIGO 22 DA LEI 4.947166• 
PROCURE 0 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 	 EMPRE QUE ''X4 31 RMA AGPÁRIA -]LACRA OU 'A UNIDADE MUNICIPAL DE rADASIRAMCNTO - UNC, PARA ATUALIZAR 0 SEU CADASTRO RURAL, 

ZA 	EXPLORAÇÃO. OCORREREM ALTERAÇÕES  NO SEU IMOVE!, SEJA POR COMPRA, VENDA, PERMUTA, DOAÇÃO, ETC, OU NAS  CONDIÇÕES  DE UTIU ÇÃOEEXPLORA w. o 30 DA  L£  S.~7g. , 
3. AS INFORMAÇÕES DESTE CERTIFICADO SÃO  EXCLUSIVAMENTE CADASIRAIS, NÃO LEGITIMANDO DIREITO DE DOMINIO OU  POSSE, CONFORME PRECEITUA 0 ARTIGO  
4. A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS FOI LANÇADA COM BASE NA LEI 8.847194 E DECRETO LEI 1989182.  
S. 
	 COM PRODUTIVO,  ACORDO COM 0  ESTABELECIDO  NO OS ASTERISCOS NO CAMPO  CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA '  INDICAM QUE 0  IMÓVEL RURAL NÃO ATINGIU OS íNDICES QUE 0  CLASSIFICARIAM 	0  PRO 	DE 
ARTIGO W DA LEI 8.629/93 .  

 ;0 p~ A DE PARCELAMENTO  DE  ACORDO  COM 0  ESTABELECIDO 	 IRAGI~FO 1* 	 DA 
Ão MINM  6 	 MEMORIAL  	

O ARTIGO  1 
-p,~pv,~.ÇÃO-~LANTA/ 

 :..~IAL  CONFORME 
 DISPOSTO ART

.0
DEC

EC~'~44~~DI 	
7 A " 

TAXA DE SERVI OS CADASTRAIS  
1. 0 PRESENTE DOCUMENTO  SO PODERA SER PAGO NOS CANAIS DE 	 5, CORRESPONDENTES CAIXA 

AQUI, 

 

CANAIS DE 

í

AUTO-ATENDIMENTO 

 

E AGENCIAS 

 

"", 

.   
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 J 

'OVALR 

 PAGO 

APóSA 
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0'

V

E VENCIMENTO 	 o De MÉS LU 8383191. 

3. 
oCCT""

ó

v"`DO 

 COMA QUITAÇÃO 

DA

TAXA 

4. 

 

RS.'ES 
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S 

 ANTES 

	

R Pg 01;9112003, 0 VALOR DA TAXA REFERE-SE AOS 

EXERCÍCIOS E 

S. 

	
OS

óVEIS DAS
IRDOP

RTIR 

	 ~E 	 12005, E SOMENTE REFERE-SE A 2005 PARA 

6
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S 	
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PARTIR 	 M Ã 
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V 
	

E

ÉS

ANTERIORES  RR  
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TA 	
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 IMPOSTO SI PROPRIEDA 
E.TERRIT91 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 	DECLARAÇÃ DO ITR EXE 

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ITR D31bTnica Re 
RF: 10.799 

Número do Imóvel na Receita Federal: 3.166.743-0 

Nome do imóvel Rural: SITIO PAIOL VELHO 

R%8113 
12008 

Paiva 

DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL E DA ÁREA UTILIZADA NA 
ATIVIDADE RURAL E GRAU DE UTILIZAÇÃO 

- DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL 

1. Área Total do Imóvel 
2. Área de Preservação Permanente 
3. Área de Reserva Legal 
4. Área de Reserva Particular do Património Natural (RPP_N) 
5. Área de Interesse Ecológico 
6. Área de Servidão Florestal ou Ambiental 

t 07. Área Coberta por Florestas Nativas 
• 08. Área Tríbutável 

09. Área Ocupada cl Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural 
r 	10. Área Aproveitável ' 
I 	- DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL 

11. Área de Produtos Vegetais 
12. Área em Descanso 
13. Área com Reflorestamento (Essências Exóticas ou Nativas) 
14. Área de Pastagens 
15. Área de Exploração Extrativa 
16. Área de Atividade Granjeira ou Aqüícola 
17. Área de Frustação de Safra ou Destruição de Pastagem por Calamidade Pública 

18. Área Utilizada na Atividade Rural 

19. GRAU DE UTILIZAÇÃO - (GU) 

- ADA Ibama 2008 - Número de Processo no órgão Ambiental 

DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA NÃO-UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL 

- DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA NÃO-UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL 

20. Área com Demaisç  enfeitorias 
21. Área com Mineração (jazida/mina) 
22. Área Imprestável para a Atividade Rural Não-declarada de Interesse Ecológico 
23. Área Inexplorada 
24. Outras Áreas 
25. Área Não-utilizada na Atividade Rural 

(hectares) 

33,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

33,4 
0,0 

33,4 

25,5 
0,0 
7,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

33,4 

100,0% 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 IMPOSTO Si PROPRIE DE TERRIT RIA RURAL 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 	DECLARAÇ O~t~S~I R EXei~ 
 04 

 IO 
 688/13 

  

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL D 4~niRMeg A. Paiva 
' 	 RF: 10.799 

Número do Imóvel na Receita Federal; 	3.166.743-0 

DADOS DO IMÓVEL RURAL 

Nome do Imóvel Rural: SITIO PAIOL VELHO 
Código do Imóvel no Incra: 	 Área Total do Imóvel: 33,4 ha 
Tipo Logradouro; Estrada 
Logradouro: QUE LIGA ESTRADA DE PARELHEIROS AO BAIRRO COLONIA 
Distrito: CAPELA DO SOCORRO 	 CEP: 04865-000 
UF: SP 	Município: Sao Paulo 
0 Contribuinte é: Pessoa Jurídica 
O Imóvel está Imune ou Isento do ITR? 	Não 
0 imóvei Pertence a um Condomínio? Não 	_ 
Esta Declaração é Retificadora? 	Não 
Pelo menos um dado do imóvel rural constante nesta ficha é diferente do 

#f  informado na respectiva ficha da declaração de 2007? 	Não 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
f 

à 	Nome Empresarial: 	 CNPJ: 01.823.95010001-89 
TETRA B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

Tipo Logradouro: RUA 
k 	Logradouro: HEITOR PENTEADO 
` 	Numero:;  1951 	Compl.: 4 ANDAR - CJ 41 	 Bairro: SUMAREZINHO 

UF: SP 	Município: Sao Paulo 	 CEP: 05437-002 
DDD/Teiefone: (11 ) 36752638 

i. Nome do Inventariante: 	 CPF: 

Nome do Representante Legal: 	 CPF: 770.940.428-68 
CLEIDE LARGMAN BOROVIK 

Pelo menos um dado do contribuinte constante nesta ficha é diferente do 
informado na respectiva ficha da declaração de 2007? 	 :Não 
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LIVRO N.o 2 - REGISTRO 	18.o CARTÓRIO DE REGIS TRO DE IMÓVEIS  
GERAI, . 	 de São Paulo 

matricula _ 
	

— ficha 

	

S&R Paulo, 27 de Abril 
	

de 19 77 

IM6VEL : UM TERRENO à Avenida PROFESSOR FRANCISCO MORATO, no 
132 Subdistrito, Butantã, de forma irregular, medindo 41,50 
m de 'frente, em duas linhas, sendo a primeira de 31,50m e 

a segunda em curva de 10,00m; daí vira.a esquerda e segue 
em linha reta, paralela à Avenida Professor Francisco Mora-
to, na extensão de 46,10m confrontando com a Cia. J. D. 0 
do Brasil Empreendimentos e Participaçóes e antes, com José-
Duarte Dr0liveira e s/m; dai vira a esquerda e segue'na ex-
tensão de 15,70m, até encontrar o ponto de partida dessas -
.dividaa,''óu seja, o alinhamento da referida Avenida confron 
tando com a Cia. J. D. 0. do Brasil'NEmpreendimentos e P@rti 
cipações, está situado num .ponto distante 128,00m mais ou - 
menos} do inicio do ponto em curva na eonfluëneia da Avenida 
Professor Francisco Morato'com a Avenida Lipeu de Paula Ma-. 
chado. ( Cont. 
PROPRIETARIA : CIA. J. D. 0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PAR 
TICIPAÇOES, com sede, nesta Capital, na Avenida Lopes Azeve- 
do, 46 1  CGC 062 968 789/0001. 

REGISTRO ANTERIOR : `transcrição 1011 070 e-Matricula 8 761 do 

102 Cartório de Registro de Imóveis. 
0 Oficial,  c;r- ' '--  

J Antonio Barreto de Mendo 

Av. l em 27 de Abril de 1 977 
Conforme R.1/8,761 do 102 Cartório de Registro de Imóveis , 
o imóvel juntamente com outros imóveis, para garantia 	de 
Cr$10 730 000,00, foi dado em hipoteca ao BANCO SAFRA SIA 
0 Oficial, 

Antonio Barreto de M 

( continua no verso 
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R. 2 em 
Pela escritura de..13 de dezembro de 1 976 do. 5 2  Cart6rio.:.de 

- Notea`desta Capital ;(Lg 1 629, fls 24) a proprietária, já 
qualificada, representada por Mario Manuel Proença de Oli-
veira, Mod. 19, RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença , 
Mod. 19, RG 2 565 012,  deu em hipoteca de 22 grau  o imóvel= 
ao BANCO SAFRA S/A, (CGC ng. 5811160 7891 com sede nesta Ca-
pital, para garantia de um empréstimo de Cr32 636 700,00 1  -
,corraspondente na data do contrato a US$220 000,00, referen 
te ao Contrato de ̀ Repasse de Empréstimo Externo, incluindo-
se.no valor da Dívida, imóveis objeto das matriculas: 6322 9  
6323, 6324, 6325 9  6326 0  6327, e 6328, pagáveis no prazo de- 
342 dias, a contar da data do titulo, devendo.durante o re-
ferido prazo,efetuar amortizações parciais em 6 de maio de 
1977, no valor de US3196 000,00, constando do título multa 
de 20%`e : outrás: condições. 

,.0 Oficial, 

Antonio Barreto d 

R. 3 em 05 de Maio de 1 977 	 - 
Pela escritura de 7 de março de 1977, do 52 Car"tório de No-
tas desta:Cipital, (LQ 1 648, fls 1) a proprietária,já quá 
lificada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira 
Mod.. 19 - RG 3.141:.326   e Fernando Baptistá Próença, Mod. 19 
RG2565012, deu em hipoteca de3au o imóvel ao.BANCO SA-
FRA DE INVESTIMENTOS S/A, com sede nesta Capital, â Rua XV 
de Novembro, 212, CGC 61 088 696/0001, representado por Al-
berto Corsetti, RG Mod. 19 1  ng 2 782 125 e,Manõel Ferreira- 
Pinto Neto, RG 3 145 734, para garantia de um empréstimo de 
Cr$4 000 000,00, incluindo -se no valor da garantia os imo-- 

continua na ficha 2 } 
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LIVRO N.o -2 REGISTRO 	•18 ,0  CARTÓRIO DE REGISTR  
GERAL 

• 	 — rnatrlcula —` 	—•ficha 

6 321  , 	02 

de Sâo Paulo 

São Paulo, 05 do 	Maio 

imóveis objeto das Matriculas 6 322,._6323 9  6324 9  6325,6325 9  
6 327 e 6 328, e que sobre o valor do émpréstimo incidiu -
correção monetária pré-fixada, dalculada á taxa de 40% ao 
ano e a taxa operacional correspondente a Cr$923 232,22, pá 
rã o período e que  1devérã ser pago mediante o pagamento de 
uma única parcela do valor de Cr$6 528 856,00, representada 
por uma nota promissória de emissão da Ciá. J. D. 0. do bra 
sil Empreendiméntos e Participações, devidamente avalizada-
e com vencimento para o dia 13 de fevereiro de 1978• 
0 Oficial, 

~Antonio Barreto de Mendonça 
An 
~a 
Ev 
m5 
° n 
211 
2c 

~a 
~t 
a n 

o 
e_E 
Oc 

R. 4 em 13 de outubro de 1977. 
Pela escritura de 20 de junho_ de 1977,  do 5 2  Cartório de No 
tas destá Capital (LO 1 648, fIa. 210), a. proprietária, já 

qualificada, representada por Mario Manuel Proença de Oli-
veira , RG Mod . 19, 3 141 326 , e Fernando Baptista Proença -
RG Mod..19, 2 565 012,  deu ém hipoteca de 42 grau o imóvel, 
ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., com séde nesta Capi.— 
tal, á Rua XV de Novembro, n2 212, CGC 61 088 69610001, re-
presentado por Sérgio De Fiori, RG 1 071 323, w Manoel Fer-
reira Pinto Neto, RG 3 145 734, para garantia de um emprés-
timo de CR$13 000 400,00, sobre o qual incidiu correção mo-
netária pré-fixada, calculada à taxa de 40% ao ano e a taxa 
operacional correspondente a CR$1 904.406,52, para o perlo-
do, e que deverá ser pago mediante o pagamento de uma (Jota 
Promissória no valor de CR$20 157 943,00, com vencimento pá 
rã o dia 22 de maio de 1978. Multa de 10%. Em garàntia des-
ta divida foram dados também,. os imóvel& objeto das Matríc u  

? 

 

Ias 6 322 à 6 328. 

(continua no verso) 
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1 
Av. 5!-,em _ 13 de Narg• de 1978 

Pela escritura de 9 de dezembro de 1 977, do 52 Cartório de 

Notas desta Capital,' (LQ i 668, flã 164), as partes contra-

tentes, dé um lado: a COMPANHIA J.D.0. DO BRASIL EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇÚES, já qualificada, e de outro lado s 
o BANCO SAFRAAS/A, já qualificado, acordaram em prorrogar o 
vencimento da hipoteca que deu origem'aq R.2 desta e das ma  
triculaá nQs. 6 322, 6323, 6324, 6325, 6 326, 6327 e 6 328, 
deste Cartório, com relação ao vencimento final da parcela-
correspondente a US$172 000',00, que passa a mesma a ter os 

1 

seguintes vencimentosi 2 parcelas com vencimentos em _8 de - 
traio de '1 978 e.'6 de novembro de 1 978, á taxa cambial Vi- 
gente na época em que forem devidos: que, sobre o saldo de-
vedor do referido contrato, incidirão a partir de 7 de no-

vembro de 1 977s e até a liquidação, do,débito, * à taxa cama 
bial vigente na época em que forem. devidos: a)- comissão de 

repasse, cobrada da seguinte forma: 7,5% anual e antecipada 
mente calculada sobre o saldo devedor em aberto, á taxa cem 
bial vigente na comissão de cada pagamento, sendo que :_á pri 
meira parcela da comissão de repasse no'vaior.em"moeda cor-

rente nacional correspondente a US$12 133,34, foi paga no 
ato da prorrogação; b)- juros fixos de 2,375% ao ano, mais 

juros variáveis a uma taxa anual pela qual sejam oferecidos 
dólares amérieanos pelo prazo de 6 meses, aos Bancos do Mer 

cedo Interbancário de Londres, juros esses calculados no 
a segundo dia útil que preceder o começo de cada semestre, pá 

( continua na ficha 3 ) 

J 

EAD3-8F70-9DB4-2CD5-2125-8ACD-142D-B258-1308-5751-59 - T - JOAO - Página 4 de 30 



9 	9.:9 DÉCIM-Owiiink-  ITAVI 
OFICIAL DE
Bel. Berna
Av. Liber
São Paulo - S
S i t e: 	w w 

rp ~~ Folha no 

IMUf 	1304 PL 688113 
swaido Francez 
701 - 01503 

Paiva 

N 

ó a 
a - o R a 
N C 

~a 
=R 

R w E 
oc 
Co 

_ 	 E- m a 1 1:, 1 8 a 
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matricula 	 ficha 

6 321 	3 	
Sao Paulo, 15 de Março 	do,1,978 

pagáveis em 8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978; que 

em substituição aos t~tulos a que se refere a cláusula-
do contrato original, ora prorrõgado, e representando o sal 
do.devedor atual do contrato, a devedora entregou ao Banca= ,« 

Safra S/A, as seguintes Notas promissórias de sua emissão de. 
xi dam ente avalixadas • com os islguintes valores e vencimentoas 

0447 100,00, vencimento 8/5/78; 03 267 600,00, vencimento -

6/11/78; referentes ao principal e 0237: 600,00, vencimento - 

8/5/78 e 0242 300,00, vencimento em,ó/li/78, referentes aos-

juros; ficando também ratificadas todas as demais cláusulaá, 
condições e termos dó contrato original. 

0 Oficial, 	 - 
Antonio Barreto de Men 

i 

R. 6 em 19 de Junho . de 1978 
Pela esoritura;d. 5 de junho da 19781 do 52  Cartório.de  Ns- 

tas deste Capital`(La 1 715 * -£Ia . 52), e proprietsria, CIA. 
J.D. ®. elo BRASIL . EMPREENDIMENTOS B PARTICIPAÇ5ES, com se 
de social neste Capital , na Avenida Professor Francisco No 
rato , h9 7 0  sala "Afi o  CGC 62 968 78910001 , representada per 
Mario Manual Proença de 0livéira e Franando Baptista Proen-
ça RO 2 565 ala-SP ,, e RO Med. ,  19 9  3 141 326-SP, respoctiva 
mente ,  deu imóvel emhi ootteca de 5 2  Breu_ , ao BANCO SAFRA 
DE INVESTIMENTOS S/A, com sede social nesta Capital, na rua 
XV de 1 Novembro , 212 1  CGC 61 088.696/0001.44, representado-. 
por Sergio de Flori, RG 1 071 323-SP,. '

e CIC 007 270 40804,' 

o Moncelo AlMuli Rei 1 648 416-SP e CIC 020 367 118104 1 pera 
garantia de divida de um empréstimo de Cr# 31 000 000,00,in-
oluind©-se no valor da garantia, imóveis objeto das matrfcu 
les 6322, 6323 9  6324 9  632% 6826 9  6327 e 6328 1, e que sobro 

continua no vera* ) 
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o valor de eaprdstiso incidiu corregão monetária préfixada , 
calculada á taxa de 40% ao ano, e a taxa operacional corres• 
pondente e-Cr45 68.1 704,00, para o período R que deverá.amr: 
pago média'nte o pagamento de uma única parcela do .valor de 
Cr 49 042 279 # 00 repIraaentade por uiva nota proai8e *ria do 
*miasse da'Cia: J.M. do Brasil Empreendimentos e Participa 
goes, devidamente avalizada e com v nalaento para o dia 14 
de maio de 1979. 
0 Oficial Substituto, 

_- 	 Bernardo 0swald Fr náez. 

R. 7 em 05 de Julho de 1978 
Pela escritura de 13 d, junho de 1978, do 3¢ Cartório de No-
tas desta Capital (L2 1 713, fls. 68) 0  a proprietária, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, oom. cede. 
social 'neste Capitali.oa Avenida Professor-Francisco borato. 
a# 79 tela "a", Cú,C 62 968 789/0001, representada por Mario 
Xaníael Proença de Oliveira o Fernande Baptiota 40esça, Rã 

3 141 326 SP e 2'365 012-SP, respectivamente, 0u0 Imóvel 
em SEXTA HIPOTECA , ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS'S/A,eom 
sede social neste Capital, na. rua 1V de Novembro, 212 9  CGC. 
61:088 696/0001 -44 1  representada per Sergio. do Flori, RG ng ' 

1 071 323-SP, e CIC 077 270 408104, e Monteie Alauli, RO ae`' 
1 64W4 16 SP, e CPF A?fl 367 1I8 9  para garantia`de . um empr®e: 
time , referente ao Contrato---de Financiamento de Capital de 
Novímento, que tomou o n.Q UL102.567,4, no velar de Cré 
$6 500 000,08 1  que, sobre o valor d© empréstimo, efetuado -
incidiw correção monetária pró-fixado, calculada a taxa de 
406 ao amo, e taxa operacional correspondente a Cré 
01 079 500,40, para o período, mediante o pagamento tema no 
te promissória, devidamente avalizada, no valor de Cré 

r 

k 

r :• 
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$10 172 500 t 00, copa vencimento para o dia 22 de março de 
1979 1  constando de titulo multa e outras condiç ©es, Sorna 
dados têábém em garantia es imóveis ob jete dás matrículas 
nas 6322, 6323, 6324 9  6325 1  6326, 632 e 6328 deste Cart' 
r#o. 

o ©fi'cial substituto, 
Bernardo psMal FnísGoz 

AV.8 em 31 de Agostó de 1979 

Nos termos do instrumento particular datado de 26 dejunho -
de 1979, o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A,  autori-
zou o cancelamento  da hipoteca objeto do R.7 desta matricu-
la. ' 

0 Escrevente Autorizado:  
J sé' Eduar o , de 'Mendonça 

AV.9 em -31 deAgosto de 1979 

Nos termòs do instrumento particular,de 26 de junho de 1979 
o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorizou o can-
celamento da hipoteca objeto dó R.4 desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado: 
0 s Eduardo , de Nendonça 

AV.10 em 31 de Agosto de 1979 

a continua no verso s 
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Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 
o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A,  autorizou/  o 1 can  
cela  amenlo dá hipotecaojeto do R.3 desta matricula, 

0 Escreventé - Autorizado: 	 ~U-Q- . 

Vosé Edua d S. de Mendonça 

AV.11 em 31 de.Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular datado de 25 de junho/ 
de 1979, o credor BANCO SAFRA S/A #  autorizou o cancelamento 
da hipotèca objeto do R.2 e AV.5 desta matricula. 

4 Escrevente Autorizado:  

(4054 Eduar o 	de Mendonça. 

AV.12 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento partieular~.de.25 de junho de 1979• 
e pela AV.5/8761 do 102 Cartório de Registro de Imóveis, 
foi cancelada ,"a hipoteca mencionada na AV.,1 desta matrícu-
la, em virtude da autorização dada pelo credor, BANCO.SAFR.A 

0 Escrevente Autorizado:  

osé Eduado S. de Mendonça 

R.13 em 31 de Agosto de 1979 

continua na ficha 05 r 
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REGISTRO GERAL 	18 ° CARTbRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
LIVRO N.° 2 de São Pauto 

matrícula • 	flúca _ 

6321 05 	 . .
. São Pauto, 31 de Agosto de 1979 _J L_J 

Pela escritura de 02 de março de 1979, do 5 2 Cartório de No 

tas desta Capital.. Livro 1740 9  f ls 279 9  a proprietária, COM 

PANHIA S.D.0, DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E.PARTICIPAÇ5ES 1  já 

4ualificada, representada por Mario Manuel Proença de, Oli--

veira, RG 3, 141.326 e Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012 
deu em SEGUNDA HIPOTECA, o imóvel, ao BANCO SAFRA S/A, com 
sede nesta Capital, á Rua XV de Novembros 212, CGC ....:... 

58 160 78910001/28, representado por Sergio de Fiori, RG .. 
1 071 323 e CPF n2 007 270 408-04p e Moncelo Almuli, RG ... 

1 648 416 1  CPF sob n2 020 367 118 04 , para, garantia do sal-

do devedor de um contrato de empréstimo firmado em 30 de no 
vembro de 1976, 'saldo esse no valor `de US$124,000.00 1 .pagá-
veis por meio de 2 parcelas nos v alo rés e,vencimentos de'\ -
US$24 9 000.Ó0 em 07/05/79 eUS$100,000.00 em 06/11/79,.inci-
dindo a partir de 06/11/78 os seguintes encargos: comissão/ 
de repasse de 7,5% ao ano, paga em 06/11/78; .juros fixos`de 

2,375% líquidos ao ano, mais juros variáveis á uma taxa - -

anual na qual sejam oferecidos dólares americanos, pelo prá 
zo de 6 meses aos Bancos do Mércado Interbancário de Londre, 
juros esses calculados no segundo dia útil que preceder o -
começo de cada semestre, sobre o saldo devedor em aberto, á 
taxa cambiál vigente na ocasião,. pagáveis em 07/05/79 e ... 
06/11/79. A financiada entregou ao crédor as seguintes no-
tas promissórias de sua emissão devidamente avalizadas, dos 
seguintes valores e vencimentos= CR$563..800,00, em 715/79,- 

e CR32.746.600,00, em 6/11/79, referentes ao principal e -
CR$294.600,00 em 7/5/79 e CR$279.300,00 em 6 /11/79; referen 

continua no verso 
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tes aos juros, constando do titulo, multa e outras condições. 
Foram também dados em garantia os imóveis - objeto  das matríc 
tas 6322 9  6323, 6324, 6325, 6326, 6327 e 6328`deste Cártóri . 

0 Escrevente Autorizado: 	~I-J 
os'é Edua o 	de Mendonça 

R.14 em-  31. de Agosto . 4. 1979 

Pela escritura,de 28 de junho de..1979, do 59 Cartório~de No 
tas desta-Capital, Livro 1781, fls 35 9  a proprietária, CIA 
3.D.0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTI CIPAÇUL'S 9  já quali-.. 
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira,-  
RO 3: 141.—326. e Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012 9  deu 
9m TERCEIRA HIPOTECA  ò imóvel:, ao BANCO SAFRA DE INVESTIME1N  
TOS S/À, ,.com sede nesta Capital, á Rua XV de Novembro, 212, 
COC 61 088 69610001 -44, representado por Sergio de Fiori, -
RG 1 071 323 1  CPF sob nQ 007 270 408-04, e Alberto Corsetti, 
RO 2 782 125, para garantia de um contrato de financiamento 
de capital de. movimento firmado em 1 de  junho de 1979, no.« 
valor de CR$49.500.000.00; que sobre o valor do financiamen 
to efetuado incidiu correção monetária pré-fixada..calculada 

'a ,,taxa de 260896, para o- período, no total de CR$..........' 
13.058 .694,00 1  deduzida no ato; divida essa pagável median-
te o págamento de uma única nota promissória, de igual va-
lor e com vencimento - em 02/01/80, constando do titulo, mul-
ta e outraã -condiçóese Foram também dados em garantia os -
imóveis objeto das matrIcúlas 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 

= continua na ficha 06.E 



DÉCIM 	Folha no 
EM OFICIALDEREGI Tk2 	 PL 688113. 

1 

Bel.—-Bernardo sEPO M1C2 
Av.,  Liberdade, 701  -  01503-  
São 	 32 -  r.44 ão Paulo - SP / Fo, 	!ãâc: (11) 	700 
S 11 e : w w w, o 	única ~RiTidW^. raiva 
E-mail: 	1 8af 	1 RF~1,0; 	b C1 

REGISTRO GERAL 18.# CARTóRIO  DE  REGISTRO  DE  IMOVF-18 
LIVRO Mo 2 de São Paulo,  

-/6321 
ficha 

 06 de 1979 São Paulo, 31 de 	Agosto 

: a 

a 

6327, e 5328 deste Cartório. 

0 Escrevente Autorízado: 	 "0 
se Eduard de Mendon a 

Si.  

R.15 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 1979 1  do 5,2 tartó. rio de No 

tas desta Capital, Livro 1781, fls 46, a proprietária, CIA., 

J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, jÉ quali-
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira e 
Fernando-Baptista Proença, já qualificados, deu em QUARTA -
HIPOTECA, o imóvel, ao BANCO SAFRA'DE INVESTIMENTOS S/A r  já*  

qualificado, representado por Sergio de Flori 6—_Alberto Cor 

settí, já qualificados, para garantia de . um contrato-de £i- --  

na~ciamento de capital de movimento firmado em_ 02 de maio -
de 1979, no valor de CR$5.904.392,75; que*sobre o valor do 

empréstimo efetuado Incidiu correçãoãon'etária pré-fixada - 

calculada *a taxa de 45%,  ao ano, e taxa operacional corres-
pondente a CR$920,590 1 36. A dívida deverá ser paga mediante 

o pagamento de 6 notas promiÈsórias de emissão da financia-
da t  devidamente:!  aval i zadas no valor de. CR$1.466.279.18, cia 
da uma, com vencimentos em 28/11/79.. 28/12/79p 28/01/80 t  
26/02/80, 27103/80 e 28/04/80, constando do titulo multa e 
outras condiç'ões. Foram também dados `em garantia:  os imóveis 
objeto das matriculas 6322, 6323, 6324 9  6325, 6326 1  6327 e 

6328.deste Cartório. 

contínua no verso 
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0 Escrevente Autorizado:  

é Edgar o 	de Mendonça 

Av. 16 em 13 de Março de 1981' 

Do instrumento particular referidos no registro seguínte,-
consta que o imóvel objeto desta matrtculo, atualmente vem 
sendo lançado .  pelo contribuinte 084.266.0041-7, para ,  pago-
mentos de impostos, conforme prova o recibo de imposto do - 
exercicio de. 1980, expedido pela Prefeitura desta Capital. 

d Escrevente Autorizado, 
1, 	 S rgiò Dias dos Santos 

R. 17 eus 13 de . Março_. de 1981 

Pelo instrumento '`particular de 13 de novembro de 1980, e 
instrumento particular de retificação, aditámento e ratifi 
cação datado de 32102/1981 9  e Declaração de 13 de janeiro-
de 1.981, a proprietária CIA. J.D.O. DO BRASIL EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇÚES,~com sede social nesta Capital, na-
Avenida.Professor Francisco Morato, n 2  7,-sala A,,CGC nO.. 
62.968.789/0001- 26, representada por Mário Manuel Proença 
de Olíveira ,e Fernando Baptista Proença,  prometeu v~ ender-
o imóvel, a BELA CINTRA INdVEIS E REPRESENTAÇOES LTDA,'com .  

sede social nesta Capital, na Rua XV de Novembro, 212, -
:obreloja,-'CGC 43.710.367/0001-01, representada por Moise-
Yacoub Safra, RG 2.042.744, pelo valor de CIr$6,020.000,00 1  
que juntamente com o valor dos imóveis objeto, das matr£cu-
las nos 6.322, 6323 1  6324 1  6325 9  6326 1  6 27 ►  6328, perfaz- 

(continua na ficha 07) 
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um total de Cr$371.500.000,00, a 'ser pago de seguinte forma 
a) Cr$14.000.000,00 na data do t itulo,,a titulo de sinal e 
principio de pagamento; b) Cr$44.300,000,OO em uma única -
parcela sem juros, no dia ls de fevereiro de 1.981, no ato 
da outorga da competente ' escriturã definitiva de venda e -
comprai e) Cr$20.400.000,00, em uma unica`,parcela, sem ju-
ros, no dia 12 .  de abril de 1981; d) Cr$19.300.000 1 00 em 

uma única parcela , sem juros , no dia; 12 de maio de 1981; e) 

Cr$72.500.000,00 em uma única parcela, sem juros, no dia-
19 de outubro de 1981; f) Cr$72.500.000,00 em uma dnica par 
cela, sem juros, no dia 12  de março de 1982; g) Cr$ . 
$72.500.000,00 em uma única parcela, sem -Juros ?  no dia Ja-
de agosto de 1982; e h) Cr$56.000.000,00 em unia única par-
cela, sem juros..no.dia 1 2  de janeiro de 1.983. 0 presente-
contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável 
Constam do título multas e outras condições. 

0 Escrevente Autorizado, 
o Dias dos Santos 

-0 
E~ 
m5 
óQ  

n 
mÚ 

óc o~ 

AV.18 em 26 de Março de 1981 

Pelo instrumento particular de aditamento, retificação e ra 
tificação datado de 23 de fevereiro de 1981, de um lado, aw  
CIA. J.D.O. DO BRASIL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÓES,já qu 
lificada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira 
e Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELA CINTRA 
IMÓVEIS E REPRESENTAÇ®ES LTDA., já qualificada, representad 
por Joseph Yacoub Safra, de comum.  acordo retificaram os ins 

> trumentos que deram origem ao R.17, para ,o fim de prorrogara 

co 

U 
t°d 

E1 

C\ 
ni 
C\ 

- continua no verso - 
Mod. N • 10.000 •1100 
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o praza de 90 dias estabelecido na cláusula sexta, "eaputi! 
por mais,'.120 dias,. a contar de 1 2  de fevereiro de 19810 , bem  
assim para retificar as -suas cláusulas segunda, terceira ""e 
sexta, as quais passe rão a ter as seguintes redaçSesy"CLÁUS TJ  
LÁ SEGUNDA: Pelo presente instrumento e no melhor forma de 
direito, a PROMITENTE VENDEDORA 'promete ú vender à PROMISSÁ -
RIA COMPRADORA, o imóvel objeto - deste matrlcula,'juntemente 
.com os imóveis objeto dás matriculas 6322, 6323 1  6324 9  6325 
6326 9  6327 e'6328 .pelo preço de 0--371.500'.000,Ó0 (trezentos: 
e setenta e um milhões e_quinhentos mil cruzeiros) a ser pa-
go da seguinte forma: a) @_14.000.000 9 00 (quatorze mí'Ihões 
de cruzeiros) neste ato,,-a titulo de sinal e principio de pa 
gamento, de cujo recebimento a PROMITENTE VENDEDORA dá a ... 
mais ampla e„irrevogável quitação, para não mais repetir; ::b) 
0-44.3000000,00'(quarenta e qúatro milhões e trezentos rnìl: 
cruzeiros) em uma única. parcela, na data da assinatura dá.  
competente escritura definitiva de venda e compra, parcela' 
essa que será acrescida de correção monetária e juros de 1% 
(hum por cento) ao mês, contados de 14 de fevereiro de 1981, 
até a data do seu pagamento; c) 0-20.400.000,00 (vinte mi-
lhães-e : quatrocentos mil cruzeiros) em uma nica parcela, 

- também na data de assinatura de escritura definitiva de ven 
da.e compra, parcela esse que será acrescida de correção mo 
netaria e juros de 1% (hum por cento ) ao mês , contados de 

12  de abril de 1981, até a data do seu pagamento;d) 
19.300.000,00 (dezenove , milhães e trezentos mil cruzeiros), 
em uma única parcela, também na data da assinatura da compe 
tente escritura definitiva de venda e 'compra, parcela essa 
que será acrescida de correção monetária e juros de 1% (hum 

>por cento) ao mês, contados de 12 de maio de 1981, até a da 

- continua na ficha 8 - 
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ta do seu pagamento; e) CJ~72.500.000,00 (setenta e dois mi-
lhoes e quinhentos mil cruzeiros) em uma única parcela,. sem 
Juros, no dia 12_de outubro de 1981; f) 0-72.50Ó.000,b0(se-
tenta e dois..milhóes e. quinhentos mil cruzeiros.) em uma uni  

ca parcela, sem juros, no dia 1 2  de-março de 1982;.g).a-.. •  
72.500.000,00 (setenta edois milhões e quinbentos mil cru-
zeiros ) em uma única parcela , sem`Juros , no dia 1Q de agos-
to de 1982; e h) 01-56.000.000;00 (cinquenta e seis milhões 
de cruzeiros) em uma única parcela, sem juros, no dia 12 de 
janeiro de 1983 ;"CLÁUSULA TERCEIRA : A PROMITENTE VENDEDORA 
no ato do pagamento das parcelas mencionadas nas letras "b" 

c 11- ,e ffd" de cláusula anterior, outorgará á PROMISSÀRIA COM 

PRADORA'ou a quem esta ,viera indicar, ressalvada o dispos- 
to na cláusula sexta deste instrumento, a competente escri-
tura definitiva ele venda e compra, quanto, ='então, transfer i  

rã á mesma PROMISSÁRIA COMPRADORA, ou a quem esta vIer.a -
Indicar, inteiramente livres e desembaraçados de qualquer -
ónus, dívidas, dúvidas, impostos em atraso e de hipotecas, 
exceção feita ás hipotecas mencionadas na cláusula primeira 
deste contrato, toda e. posse, domInio, direitos e ações ''de 
que é titular, sobre os'imóveis objeto deste instrumento,fi 
cando desde+  já expressamente ajustado; quê as parcelas cons 

tentes das letras !'e" a "h" da cláusula segunda deste con -

trato, serão representadas por notas promissórias d^e emis-
são da PROMISSÁRIA COMPRADORA é favor; da PROMITENTE VENDEDO 
RA, em caráter pró-soluto''; "CLÁUSULA SEXTA: Na hipótese de 
a PROMIUÁRIACOMPRADORA não lograr obter alvará autorizados 
de construção de edifícios, dentro das normas previstas na 

atual Lei de Zoneamento para aquele -local  dentro do prazo -
de 120 dias (cento e vinte dias) contados de 12 de feverel-~ 

18 .-  CARTÓRIO DE REGIST tO DE IMOVEIS 

o aulo 

São Paulo, 26 de Março 	de 19 81 
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ro de 1981, será facultado á,mesma PROMISSÁRIA COMPRADORA - 
1 

optar entre.  as. seguintes alternativas: I-0 presente contra- 
to poderá ser considerado rescindido pela PROMISSÁRIA COM-

PRADORA e'oma devolução, pela PROMITENTE VENDEDORA, do s i  
nal pago, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da 
data em que for denunciado este instrumento, acrescidó de 
correção monetária (,ÒRTN) e juros de 1/ (hum por cento) ao 
mês, calculados á partir da datado-seu pagamento até o dia 
da efetive/ devolução; ...U.-A único e exclusivo critério da 
pROMISSÁRÍA-COMPRADORA, serimantido o-  presente instrument .o 
hipótese em que a PROMITENTE-VENDEDORA outorgaria á PROMIS-
SARIA COMPRADORA a competente escritura definitiva de venda 
e compra, na forma prevista neste instrumento". Ficam rati= 
ficadas todas as demais cláusulas.e condições dos instrumen  
tos ora retificados,. que não expressamente alteradas no pre 
sente. 	 _. 

0 Escrevente Autorizado, 
Co Dias dos Santos 

2 de Julho de 1981, 
 

Av. 19 em 	9 	 , 

Pelo instrumento particular datado de 28 demaio_ de 1981, 
as partes,de um lado como promitente vendedora: CIA. J.D.0 
DO BRASIL EI PR,EENDIP ✓~L~IVTOS E PARTICIPAÇOES, já qualificada.- 

representáde por Mario Manuel Proença'de Oliveira e Fernan 
da Batista Proença e de .outro lado como promissória compre 
dora; DELA CINTRA IMOVEIS E REPRESENTAÇOU LTDA, já qualifi 
cada, representada por Joseph Yacoub Safra, de comum acor ,-
`do retificaram o Instrumento particular datado de 13 de no 
> vembro de 1980, que deu origem ao R «17, a fim de prorrogar 

(Continua na ficha 09) 
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6.3?1 	r 09 11 ,1  São Paulo, 29 de Julho 	le 19 81 

o .prazo estabelecido na sua clausula sexta do citado con _a 

trató,,até.o. dia 03 de; agosto de 1.931, e bem, .assim retifi 
car a .`aléusula sexta, a qual passara, a ter a seguinte rede 
ção :  CUU54A -SEXTA : Na -hipote.se . de e' promissária compradó 

ra, não `lograr obter àlvárá autorizador da construção' de- . 
edificios, dentro das. normas previstas na atual Lei de Zo-
neamento para aquele local ate o dia 03 de agosto de 19 81, 
será facultado e mesma promissória compradora optar entrè~m" 
,as seguinte s;,al,ternativas: 1-,0 presente contrato poderá-- 
ser considerado rescindido pela promissória compradora, - 
com a devol~úção, pela promitente vendedora, do sinàl pago, 
dentro do prazo de 90 dias contados de data em que for de -  
nunciado este instrumento, acrescido, de correção monetária 
(ORTN) e`';  juros de lg' ao mes, calculados á partir. da data, 
do seu pagamento até o dia da efetiva devolução; 1- A ¡  61 
co e exclusivo critério da promissária compradora, ser man 
tida o presente instrumento, - Upotese em que •a promitente-
vendedora outorgaria á prowissária compradora a competente 
escritura definitiva de venda e compra, na`forma prevista-
neste instrumento. Ficam ratificadas todas as demais clau 
sulàs e Condições do citado instrumento, não expressamente 
alteradas pelo presente. 

0 Escrevente Autorizado,  G~L--1-1~) 
o Dias dos Santos 

AV.20 em 02 de Dezembro de1981 

De escritura referida.no R.22 9  conste que em virtude de d„ se 
proprieçéo  de parte do irnÓvel,da matricula 6324, o valor to; 
tal das promessas de 'venda -e compra, objeto dos R.1716321; - 

- continua zoo verso -  
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AV.21 em 02 de Dezembro de 1981 

De . escritura. referida.. no R.22 1  consta  que o valor atribuído 
ao imóvel ne promessa: de venda e compre', objeto do g.17,des 
te matricula, foi corrigido' perra 06.572.766,70 1  e 0'valor 
;total, das promessas ali referidas, importa atualmente em 0. 
399.317.474,70. 

- 0. Escrevente. Autorizado, 
Sergio Dias dos Santos  

R.22 em  02 ; de Dezembró—de 19@1 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981 9  do 52 Cartório de No 
tas desta Cápi.tal, Le. 1858,'~...f1s.232, a proprietária, CIA. 
J.D.O, do::ERASIL'-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOá.' `já qual.i- 
ficada representada.por Mario Manuel Proença de Oliveira,RG 
3.141.326 e do CIC 033.537.458.15, e José Anibal.-da - Fonseca 
Finto de Motta, RG 5.136.857 9  CIC 007.222.518-15 9  vendeu, o 
imóvel, pelo valor de 06 9 572.766,70, a BELA CINTRA IMÓVEIS 
E REPRESENTAÇOES LTDA., já qualificada, representada por Jo 
seph Yaooub Safra, RG 2.192.201 e do C-C 006.062.278-49. 

0 Escrevente Autorizado, 
se o Dias dos Santos 

_ continua na ficha 10 - 
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Av'k'p.l 	4r' 

A. 

AV.23 em 02--de Dezembro de 1981 

Em virtude da';dutorga de escritura definitiva nos termos do 
R.22, ficá cancelado o compromisso objeto do R.17, deste age 
tricula . 

a,Escrevente Autorizado, 
Sérg o Dias dós Santos 

Av. 24 --em 19 deJaneiro de 1982 

Da reapresentação da escritura que deu origem ao R.22 e 
Av-20, consta que a desapropriação foi feita em parte do imó_ 
vel objeto da matrícula 6.323 a não 6.324 como ficou constara 
do, corregio.essa feita nos termos do p "grafo primeiro do 
artigo 213 da Lei Federal 6,015/73. 

4 Escrevente Autorizado, 

Se ó Diasare Santos 

AV.25 em 27 de julho de 1984 
Proçede-ee esta averbação , à►  vista do requerimento de 16. de 
julho de 1984 , para constar que a adquirente . pelo R.22. BE--
LA ci-NTRA imMis E RÈPREuNTAçOu LTDÂ, teve sua denomina-- 
çáo social alterada para BELA CINTRA S/A, conforme instrumen 
to'particular de incorporação e transformação em sociedade - 
anSwima datado de 26 de janeiro de 1983, arquivado sob ntimaed 

ro 353.000.950.649, em 14 de julho de 1984, na Junta Conter -
cial do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do- 

- Estado em 28 cie julho de 1983. 

( continua no verso) 
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A Escrevente Autorizada: 

Elizabeth Aparecida GórgUeira, 

AV46 em 09 de agosto de- 1984 
1 

Pr9cede-se e 
. 
ata averbação, nos termos do § 1 2  --do artigo 213 

da Lei 6.015/73, para constar que #  da reapresentação do re - 
querimento referido na AV.25 desta matrícula, verifíca-se --

que o in9tr=ento particular de incorppraçlo e tranafo ! =4310 
em sociedade .  anõnima. , â*Paionado naquela averbação, foi.. . ar-- 
quivado na -Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 14 de-

julho de 1983 e não como ficoú consignado. 

A Escrevente Autorizada: 

Elizabeth Aparecida Gorgueíra, 

Av,27 em 18 de agosto de 1987 
Procede~áe!  ,esta averbação, à vista do requerimento de OS de 
julho de 1987,  para constar'que, a adquirente pelo R.22 e'-- 
Av.25, BELA CINTRA S/A, em virtude de alteração em sua razão 
social passou a giriar . sob a denominação de BELA CINTRA ) - Imó-
VEIS E REPRESENTAÇOES LTDA, conforme prova o contrato social 
de 15 deabril de 1987 devidamente registrado sob na 

35207475279, em 01 de junho de 1987,  na Junta Comercial do -
Estado de São Paulo. 

A Escrevente Autorizada, 
Elizabeth Aparecida Gorgueira 

Microfilmes Protõn^lo na 	134.026 	Rolo 'na 2.383 

- continua na ficha    11 - 
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Av..28 em 22 de maio de 1997 

INCORPORÁÇA0  

Procede-se a presente averbação , A vista ' do requerimento ' 

datado de 17 de , março de 1 . 997, para ficar constando que, o 

BANCO SAFRA S/A,  INCORPOROU  o credor , das hipotecas do R.6, 

R.14 e K. 15, BANCO ' SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conforme se 

verifica da .. Ata da Assembl&ia Geral Extraordinária, 

realizada em 29 de .  julho de 1 . 994, devidamente registrada 

sob no 84 . 464195-1, na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo - (JUCESP) 

q, 

A-  Escrevente Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

Microfilme:` Protocolo n0  268.196  
i  

Av.29 em 22 de maio de 1997 	 ' 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede-se a presente averbação . A vista do instrumento 

Particular datado de 17 de março de 1.997; para constar que 

o credor BANCO SAFRA $/A, representado por Ezra Safra `.e 

Alberto Corsetti; com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167 , II, da Lei 6 . 015/73, autorizou o cancelàmento da 

hipoteca objeto do R.6 desta matricula.' 

continua no verso - 

R5 
vi 
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CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede-se -.a' presente averbação, ã vista do instrumento 

particulár referido na. averbação anterior, para constar que 
o credor BANCO• SAFRA S/A, representado por Ezra Safra e i 
Alberto Corsetti, com fundamento no artigo 251, Inciso.'I e,. 	i 
artigo 167, II, da Lei 6.015173, autorizou o cancelamento, da 

hipoteca oW eto do R, . 13 desta matricula_ 
f 

A Escrevente Autorizada, - . 

Suely de Menezes C. Palma 

Av.31 em 22 de maio .; de 1997 

CANCtC MENTO-DE HIPOTECA 

Procede-se a presente averbação, a vista do instrumento. 
particular referido na Av.29, para constar que- o credor 

BANCO''SAFRA S/A, representado por Ura Safra :e: Alberto 
Corsetti, com fundamento no artigo 251, Inciso I   e artigo 
167, II, da Lei 6.015173,  autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto do R.14, desta matricula. 

- continua na ficha 12 - 
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LIVRO N° 2 -REGISTRO GERAL DÉCÌM M f tao 
MajÚNO 	 fiche 

6.321 	 12 	 _ 
Sôo Paulo, 22 de 	maio 	X997 

A Escrevente Autorizada,;  

Suely de Menezes C. Palma 

Av_32 em 22 de maio de 1997' 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procedè-sei . a presente averbáção , á vista do instrumento 

particular.. referido na Av.29, para constar que o credor 

BANCO SAFRA. S/A, ,representada `por Ura Safra e Alberto 

Corsetti , com fundamento no artigo 251 , Inciso I e .artigo 
167;- II, da Lei 6.015173, autorizou o cancelamento da 

A Escrevente . Autorizada , ~
r~ 

Suely de Menezes,C. Palma 

Microfilme:Protacolo na_ X268.196  ~Yy~/~1i.i In~YYrl11 ~br Iw i ~~  

Av.33 em 2 de outubro de 1997 

i 

CISMO PARCIAL 

Procede-se a presente averbação, a vista da escritura de 13 

de junho de. 1945 ; --do 120 _ Cartório de Notas desta Capital;. 

(Livra 1.333, folhas '272),  para constar que ew êlecorrencia  

da CISAR PARCIAL, e conseauente `divisão do patrimânio social 

da__ proprietária pelo R.22`, 	BELA 'CINTRA IMUEIS E  

REPRESENTAÇQES I-TDA_, com sede nesta Capital, nà Avenida  

Paúlista, n4 2.100, inscrita no CU, na 43.710.367001-01-1  

continua no.verso 

R5 
JJ  
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6.321 	 1~ 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAI_ 

representada  p2r João Inácio Puga, RG 3.790.897-SP e CPF 

406.538.*618=34  e 'Alberto Corsetti, RG 2.782.125-SP e CPF 

035.871,508-34, 'nos termos -do instrumento particular .de 

cisão parcial e outras avenças, firmado em24/04/1995, 

arquivado sob o n4  86.739195-5, na JUCESP e Reunião dos 

Sócios Quotistas outorgada, realizada em 24104/1995, 

registrada na citada JUCESP sob n4  86.740/95-7, o imóvel 

objeto da presente matricula, avaliado em R$.-11) .298.29, 

verteu pára a capitel social. da LETERO ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, cpm sede nesta Capital, na Avenida 

Paulista, na 2.100,, inscrita no CGC n0~ 43.826.833/0001-19, 

representada por João Inácio Puga e Alberto Corsetti,, já 

identificados.Consta declarado no titulo objeto deite 

registra que a transmitente apresentou a Certidão Negativa 

de Débito n? . 713.348, Série F, expedida em 13 de março de 

1995, pelo INSS;, Agência Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

como a certidão de quitação de tributos federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal, n4  26.327, 

expedida em'23 de maio de 1995, pela :8¢ DRF-SP/OESTE, nesta 
i 

Capital, 

0 Escrevente Mórizado, 

uricio Gonça~ves de Alvim 

Microfilmé.Pr 	 274.182 

I Av.34 cem 13 de novembro de 1997 
ALTERAÇÃO DE RAZAO SOCIAL  

Procede-se a presente averbação, á vista do requerimento 

-  continuai na ficha 13 - 

0 
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6.321 	 13 
São Paub, . 13 de novembro de 1997 

datado de 22 de outubro de 1997, para constar que, em 

virtude , da alteração ` da razão social da próprietària.pela 
i.. 

Av.33, LETERO ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇOES LTDA, a mesma 

passou a denominar-se LETERO PUBLICIDADE, ADMINISTgAÇA0 E 

REPRESENTAÇOES LTDA, conforme prova o instrumento particular 

de incorporação, alteração cia razão do objeto social e 

Consolidação do Contrato Social datada de 14 de..dezQ(nbro de 

1995, registrado sob numero 5.749/96--7, nai JUCESP, 

A EscrHVente Autorizada. 	 ~ 	 - 

Suely do Menezes C. Palma 

Av.35 em 13 de novembro de . ,  1997 	 - 

ALTERACÃO DE RAZPIO . SOCIAL —  

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento 

referido-  na averbação anterior, para constar que, ~em `virtude 

da alteração da razão social da proprietária, LETERO -

PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇÃO EiREPRESENTAÇOES LTDA, a -Mesma 

passou a denominar-se SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPÀÇC1ES LTDA, com seda no Município de 

Barueri, Estondo de São Paulo, á Alameda Madeira' 53, 70• 

andar, Alphàvi.l)e, conforme prova o instçumento particular 

de alteração parcial do Contrato Social datado de 29 de 

fevereiro de 1996, registrada sob número 43.692/96-5, 'na 

JUCESP. 

- continua no verso - 
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A EscreventW'Aütòr;i'zada,  

Suely de Maneies C. Palma 

Av . 36 wt 13 de novombro de 1997  

ALTERAÇÃO DE RAMO SOCIAL  

Proceder- se a presentes averbação, á vis ta do requerimento 

referido na Av.~g, para constar que , em virtude da alteração 

da razão social da proprietária , SODEPA-SOCUDADE DE 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTTCxPAÇdES . -LTDA, a mesma 

passou a denominar --se SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PA€lTÌCIPAÇOES S/A, conforme prova a Ata da 

Assembléia'., Geral de Transformação de sociedade por quotas de 

responsakilIdade Limitada em Saciedade Anônima, realizada em 
19. de março de 1996, registrada sob nãmaro 54.415/96-2, na 

JUCESP. 

Escrevente Autorí.zada, 	,440  

Suely de Menezes C. Palma 

icráfilme3._ Protocolo 'nàmero -x__276.374_-_ 	 __..._ 

Av,37 em 15 de setembro de 2006 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 
	

f 

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento datado de 

continua na ficha 14 
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23.de agosto de 2006, para' constar que a: proprietária pela Av.33, 

SODÉPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇÕES SIA.,  em virtude da alteração de sua razâo social,  

passou a girar sob a denominação de  LETERO EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA., conforme prosa a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária reàlizada em 02 de, agosto de 2006, 

registrada sob o n° 205.736106-3, em 04 de agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222 

Av.38 em 17 de Março de 2009 

ALTERACÁO DE RAZAO SOCIAL 

LIVRO NO 2 = REGISTRO GERAL 
~Cub 	 1,Cho 

6.321 	 14 

r 

DECI1 1 	
OFICIAI DE

Nde

DE IMÓVEIS 

São Paulo, 	15 de setembr006. 

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento datado de 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28 de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 12 de setembro de 2008, sob o n° 

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste Estado em 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.33, LETERO 

EMPREENDIMENTOS , PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA,  TEVE  

SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

- continua no verso - 
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A Escrevente Autoriza. a, 

Fer 	Queiroz Alves 

Av.39 em 17 de Março de 2009 

ALTERACÁO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 18 de novembro de 2008, regi§tràda"na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo — JUCESP .em 26 de novembro de 2008; sob o 
n° 3$6.044/08-9, publicada no Diário Oficial deste Estado em . 28 'de 

novembro de 2008; pára constar que a proprietária pela Av.33, 

LETERO GESTORA DE RECURSOS SIA,  TEVE SUA RAZÃO SOCIAL  

ALTERADA  para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autorizad , 

Fe r a 	Queiroz Alves 

Microfilme: Protocolo núm ro 492.580 	 - 

R.40 em 20 de Junho de 2011 

CONFERÊNCIA DE BENS  

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

continua na ficha 15 - 
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LIVRO No 2 REGISTRO GERAL 	 Gel. eemardo 	 ncez_ 
' 	e 	 / 

matri[ul 	 - 	ficha 	 - 

6.321 	 15 	São Pauló, 20 de junho de 2011 

i 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 

06 de janeiro de 2011, sob o n 0  16.311111-5, e do Instrumento 

Particular de Rerratifiçação da Alteração Parcial do Contrato Social 

datado de 09 de, março, de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São, Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.33, JS ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS S1A, com sede na Alameda Tocantins' n 0  75, 2 0  andar, sala 

203, em Alphaville, Barueri, neste Estado, já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaidi,  transmitiu o  

imóvel  desta matriculla, a titulo de  CONFERÈNCIÀ'~t DE BENS , a 

GARDENA PARTICIPAÇÕES LTD.A, com sede nesta Capital, na s 
e1  á 

	

Avenida Paulista n° 2,100, CNPJ 13.055.06810001-1Q, representada 	 oa 
cn pela JS Administração de Recursos S/A, já qualificada, é pela Gercom 

	

Representações e Participações Ltda, e esta por João ,Inácio Puga e 	 9 a 
DR 

	

Luiz Carlos Zambaidi, pelo valor de R$24.109,57, para integralizaçâo 	 - 

do capital social da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda  

Protocolo 552.137 Instrumento Particular 	 ~W{ 

****Fim dos atos praticados, continua na página 30:`*** ? 
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18* Oficial de Registro de Imóveis 

CERTIFICO ainda, que a presente certidão é reprodução autêntica da ficha a que se refere, 

extraída riostermás,do parágrafo V do art. 19 da Lei 6.015173. 

Emolumentos: 	Oficial: 	R$ 20,83 	Estado: 	R$ 	5,92 

Cart. Serv.: . R$ 	4,39 	Reg Civil: 	R$ 	1,10 

T rib. J ust.: 	R$ 	1,10 	TOTAL: 	R$ 33,34 

Custas recolhidas por verba. 

0 referido é verdade e.dá fé. Eu, Escrevente Autorizado, procedi as buscas, verificações e 

assino. 

'~O ã~o Paul 20 ~dee junho de 2011 ~1 -05:59 h ~201 1 

`~ F~ CIAL 1 SUBSTITUTO 

Suely de Menezes Carvalho ! t̀ —!-Sérgio  Dias dos Santos 	Adiei de Almeida 

Sara Francez 	 !_!'Maria Ap. Cavalcante Silva U Mauro Honda 

1 Maurício G. Alvim 	 Daniel Francisco de Souza U Nilson Pinto Siqueira 

U Eduardo Queiróz Rodrigues 	Carlos Ramalho Ferrari 	Mariney Primo 

Menezes.-Lagos 

Esta Certidão contém 30 páginas que estão no rodapé numeradas, de 1  30. 
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GERAL 	 de São Paul 

	

matricula 	Ficha~ 

	

6  322 	 1  +J 	São Paulo 2 de Abril 	de 19 7 	 77 

IMÕVEL: UM TERRENO ã Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, no -
139 Subdistrito, Butantã, com as seguintes medidas e con-
frontações: começa no marco B, situado no alinhamento da 
Avenida Lineu de Paulá Machado e distante 46,96m mais ou 
menos do ponto onde se inicia , o novo alinhamento da curva-
da Praça Circular, existenté no cruzamento Oeste da Avenida 
Lineu de Paula Machado, com o novo alinhamento da Avenidas 
Professor Francisco Morato..e"segue sucessivamente com o ru 
mo e dìstãncia seguintes: 61 449' SO e 351 ,08m até o ponto -
"C" ; 782e 12' 80 o 14 1 85m até o ponto`. hD't; ' 0~2/  e 32' SE e 

10,00m até o ponto E;'569 e 15' SO e 22,45m até o ponto F; 
75 9  e 41' â0 e 11,60m'até o ponto G; 764 e 40 ' NO e 40,30m 

até : o ponto H.e 604 e 57' NO e 24,62m até o ponto M; 62 9  e 
27' NE e 131,08m até o ponto L. no alinhamento da Avenidas 
Lineu de Paula Machado e do ponto L pelo alinhamento da ré 
ferida Avenida, com rumo de 284 e 11' SE e distãncia de 
41,89m até o ponto B, inicio desta descrição, com a área -
de 5 .0ÓÓ,00m2, entre os pontos B, C, D e E divide com ter 
reno da Cia. J. D. 0. do Brasil empreendimentos e Partici-
pações, antes da Imobiliária Jockey Ltda, e antes de Yólan' 
da Penteado Matarazzo, do ponto . ' E a F, parte com proprieda 
de da Cia. J. D. 0. do Brasil Empreendimentos e -Participa 
ções, antes Imobiliária Jockey Ltda, e antes dê Yolanda = 
Penteado Matarazzo e parte com a Uia. J. D. 0. do Brasil -
Empreendimentos e Participações; do ponto F a M, com pro-
priedade da Cia. J. ll. 0. do Brasil Empreendimentos_e Par' 
ticipações, antes do mesmo Jgsé Duarte D'Qliveira,_do pon- 
to M. a L com a Cia. J.. D. 0. do Brasil Empreendimentos 	e 
Participaçóes, antes com a Imobiliária Pínheiros Ltda, 	e 
do ponto L a B, pelo alinhamen tia da Avenida Lineu de Paula 

( continua no verso ) 

1  

`- .. J 

MC- 14 

1  

3791-D87B-14AE-8918-F5B4-B66E-121B-CARO-1308-5751-78 - T - JOAO - Página 1 de 29 



I 
Á 

matr(eufa 	f i c h a 

6322 	 1 
verso 

Machado. ( Cont. 084 266 0042 ) 
PROPRIETÁRIA : CIA. J. D. 0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PAR 
TICIPAÇOES, com sede nesta Capital, na Avenida Lopes de A- 
zevedo, 46, CGC 062.968 789/0001. 

REGISTRO ANTERIOR : Transcrição 100 042 e Matrícula 8762, do 
102 Cartório de Registro de Imóveis. 
0 Oficial, 

Antonio Barreto deMendo 

Av. 1 em 27 d.e Abril de 1977 
Conforme R.1/8762 do 10Q Cartório de Registro de Imóveis,o-
imóvel,- juntamento com outros . imóveis, foi dado em hipoteca 
ao Banco Safra S/A para garantia da divida de Cr$.......... 
10 730 000,00. -- 

0 Oficial,. 

Antonio"Barreto
, 
 de Mendonça 

R, 2 em 27 de-bri.l de 1977 

Pel<á escritura de 13 de dezembro de 1976, do 52 Cartório de 
`~otas desta Capital, (LQ 1629, fás 24) a proprietária, já 
qualificada,representadá por Mario Manuel Proença de Olive i  
ra, Mod. 19'RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença- , Mod. 
19 1, RG 2 565 012 9  deu em hipoteca de 24 grau  o imóvel ao 
BANCO SAFRA S/Á, (CGC ,-n9 58 1 160.789), com sede nesta Capi-
tal, para garantia de um empréstimo de Cr$2 636 700,00, cor 
respondente na data do contrato a US$220 000,00, referente, 
ao Contrato de Repasse de Empréstimo Externo, incluindo-se-
no valor da divida, imóveis objeto das Matriculas 6324 -- - 

6323 9  6324, 6325 1  6326, 6327 9  6328 , pagáveis no prazo de - 
342 dias, a contar da data do titulo, devendo durante o re- 

( continua na ficha 2 ) 
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São Paulo, 27 de Abril 	de 19 77 

A 

r 

referido prazo, efetuar amortizações parciais em 6 de maio 
de 1977 1  no valor de US$24 000,00 e em.7 de novembro de 
1977, no valor de US$196 000,00, constando do titulo multa 
de 20% e outras condições. 
0 Oficial,  

` Antonio Barreto de DI 

R. 3 em 05 de Maio de 1977 
Pela escritura de 7.de março de 1977 do 52  Cartório de No-
tas desta Capital (,R 1 { 648, fls l} a proprietária, já qua 
lificada, representada por Mario Manuel Proença de Olivei-
ra,]Mod. 19 - RG 3 141 326 e eernando Baptista Proença, 
Mod. 19 RG 2 565 012,  deu em hipoteca de 3Q grau  o imóvel= 
ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, com sede nesta Capital 
a Rua XV de Novembro, nQ 212 9  CGC sob nQ 61 088 69610001 , 

representado por Alberto Corsetti, RG Modelo 19, 2782125 e 
Manoel Ferreira Pinto Neto, RG 3 145 734, para garantia'

. 
 de 

um empréstimo de Cr$4 000 000,00, incluindo- sè no valor da 
garantia os imóveis objeto das Matrículas 6321, 6323, 6324 
6325 9  6326 9  ,6327 e 6328, e que sobre o valor do empréstimo 
incidiu correção monetária pré-fixada, calculada à taxa de 
40% ao ano e à taxa operacional correspondente a Cr$...... 
923 232,22, para o período e que devers ser pago mediante= 
o pagamento,de uma única parcela do valor deCr$.... ...... 
6 528 856, ÓÓ, representada por ,uma nota promissória de emas sio da Cia. J. D. O. do Brasil Empreendimentos e Participá 
çoes, devidamente avalizada e com vencimento para o dia 13 
de fevereiro de 1978. 
0 Oficial 

Antonio Barreto deMendon a 
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6 322 	 2 
verso 

R. 4 em 13 de outubro de 1977. 
Pelg escritura de 20 de junho de 1977 0  do 59 Cartório de No 
tas desta Capital (L£ 1 648, fia. 210), a proprietária, já 
qualificada, representada por Mario Manuel Proença de Oli--

veira, RG Mod. 19 9  3 141 326 9  e Fernando Bêptista Proença,-
RG Mod. 19 9  2 565 012,  deu em hipoteca de 42 grau  o imóvel, 
ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., com séde nesta Capí-
tal, á Rua XV de Novembro, n2 212, CGC 61 088 696/0001, re-
presentado por Sprgio.De Fiori, RG 1 071 323, e Manoel Fer-
reira Pinto Neto, RG 3 145 734, para garantia de um empres- 
timo de CR$13 000 000,00, sôbre o qual incidiu correção mo-

netária pré-fixada, calculada â taxa de 40% ao ano e a taxa 
operacional correspondente a CR$1 904 406 1 52, para o perfo-
.do, a que deverá ser pago mediante o pagamento de uma Nota 
Promissória no valor.de  CR$20 157 943,00, com vencimento pa 
ra o dia 22 de maio de 1978. Multa de 10%. Em garantia dez-
ta divida foram dados também, os imo is objeto,das Matrfcu 
ias 6''321/6 323 á 6 328. _ 

0 escrevente autorizado, 

Bernardo 04a14 Francoz 

Ave.  5 em 15 de. Março de , 1g7e 

Pela escritura.de 9.,de dezembro de 1 977, do 52. Cartório de 
Notas desta Capital, (LQ 1 668 1  fis 164), as.partes contra- 

tantos, de um lado: a COMPANHIA J.D.O. DO-BRASIL EMPREENDI-
MENTOS, e PARTICIPAÇUS, já .qualificada, e de outro lado s 

o BANCO SAFRA S/A, já qualificado, acordaram em prorrogar o 
vencimento da hipoteca que deu origem ao R.2, desta e das 
matriculas nos. 6 321, 6 323 9  6 324, 6 325 1  6 326, 6 327 

6 328 9  deste Cartório, com relaçáoao vencimento final 	da 

( continua na ficha 3 ) 
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São Paulo,  15  der 	1k 3r94 de 1978 

o  
r1 

J 

1 

parcela correspondente a U5$172 000,00, que passa a mesma a 
ter os seguintes vencimentos: 2 parcelas com vencimentos em 
8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978, à taxa cambial 
vigente na época em que forem devidos; que, sobre o saldo. -  

devedor do referido contrato, incidirão a partir de 7 de 
novembro de 1 977 1  e até a' liquidação do débito, à taxa'cám_ 

bial'vigente na época em que forem devidos:  'a)-comissão °de 
repasse, cobrada da seguinte.forma: á) comissão de repasse, 
cobrada da seguinte forma: 7,5% anual e antecipadamente ca l  
çulada sobre o saldo devedor em aberto, á taxa cambial vi-

gente na comissão de cada pagamento sendo que a primeira p~ 

cela da comissão de repasse no valor em moeda corrente na-

cional correspondente a US$12 133,34, foi paga no ato da 

prorrogação; b)- juros fixos de 2,375% ao ,ano, mais juros _va  

riáve~is a.uma taxa anual pela qual sejam oferecidos dólares 
americanos pelo prazo de ó.meses, aos Bancos do Mercado. In_

..  
_ 	 r 	 ; 
terbancário de Londres; juros esses calculados no segundo - 

1 

dia útil que preceder o começo de cada semestre pagáveis em 
8 de maio de 1 978,e 6 de novembro de 1,978; que em substi-
tuição aos tItulos a que se refere a cláusula 124 do contra 

to original, ora prorrogado, e representando o saldo deved 

atual~.,do eontratá;  a devedora entregou ao Banco Safra S/A , 
as seguintes Notas promissórias de sua emissão devidamente 
avalizadas com os seguintes valores , e`vencimentos : 0....... 

447 100,00, vencimento 8/5/78; 03 267 800100, vencimento 6/ 
11/78; referentes ao'tprincipal e 0237 600,00, vencimento 8/ 
5/78 e 0242 300,00, vencimento em 6/11/78, referentes aos 
juros; ficando também ratificadas todas as demais cláusulas 

condições e termos do contrato original. 

> o Oficiar, 
Antonio Barreto de Mendonça 
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b 322. 	3  

R. 6 em 19 de Junho de 1978 
Pela escritura de 5 de Junho de 1978 9 do 52  Cartório de No. 
tas desta Capita. (La 1 715 9  fla, 52): a proprietária, CIA. 
J.D. 0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇõES; com, sede 
social nesta Capital , no Avenida Professor Francisco Morato' 
Z2 7 9  sala "A", Coe 62 968 78910901, representada por Mario) 
Manuel Proença de Oliveira e Fernando Baptista Proença, RO 
2 565.012-SP, e R0 Mod . 19, 3 141 326-SP, respectivamente , 
dd*À o ,Inévol em hipoteca de 5p Aráu , me BANCO SAFRA DE IN-

VESTIMENTOS S/A, com sede social nesta Capital, na Rua XV - 
de Novembro n§ 212 1, CGC 61 088 696/ 0001-44, representado -
per Sergio de Flori, RG 1 071 323-SP e C1C 007 270 408104 9  
e 11oncelo Almuli , RG 1 648 416, SP,e CIC 020 367 118104, 
ra garantia 'da dívida de um empréstimo de 631 000 000 0 00 9 1n 
aluindo-se no.valer da garantia, imóveis objeto das matricu 
lês 6321 9 ,6323p 632+,,6325 , 6326 9  6327, 6328, e que .sobre' 
o valer do,,empréstimo incidiu correção monetária pré-fixada 
calculada à taxa de 40% ao atro , e a taxa operacional corres 
pendente a Cr$5 601 700 9 00, para o periódo e que deverá ser 
pago mediante o pagamento de uma única parcela dó valor de 
Cr$49 042 279 9 00 9  representada por umâ nota promiss ória. de 
smindo da Cia. J. D. 0. d© Brasil Empreendi®entos e Parti-
ci~ag©esC devidaxiente•avalizada e c m vencimento para o dia 
14 de ina lo de 1979. 
0 Oficial Substituto, 

Bernardo Oswal o ancez 
r 

R. 7 em `  05 de Julho de 1978 
Pela escritura de 13 de junho de 1978 9  do 52  Cartório de 
Metas desta Capital ( La 1 715 9 fls . 68), a proprietária , 

(  continua  na ficha  4 ) 
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,naEcícula 	 fioLa 

6  322  1 	4 São Paulo , 05 de 	Julho de 1978: 

J` 
CIA, J .Q.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, com 
.sede social neste Capital, na Avenida Professer Franci#co -
Morato , na 7 -9  sala "an g  CGC 62 968 789/0001, representada -
por Maria , Manuel. Proença de Oliveira e Fernandò Reptieta -
Yroeasça , R8a 3 141 326 SP o 2 565 012 SP, respectiva~te , 
-9gw ,o Imóvel —  e m SEXTA HIP, LHA , ao BANCO SAFRA DE INVESTI 
MENTOS S/A, core sede social nesta Capital, no rua XV' de No-
vembro , 212 1  ÇGC 61 088 696/0001-44 , representada por Ser-
gio de Fieri ,. RG 1 071 323-SP, e CIC 077 270 408104 , e Mola-
cela Umuli, Ra 1: 648 416 -SP e CPF 020 367 118 , para garan 
tiáã de un.amprástino , referente no "Contrate de Finanolamen 
te de Capital de Novimente ", que tomou o a§ 06 . 102.367 9 4 9 ra0 
valor de Cr$6 500 000 9 00; que, sobre ' o'valor do empréstimo, 
efetuado incidiu correçgo monetária , prefixada , calculada, 
a taxa de 40% ao ano, e taxa operacional correspondente a 
Cr$l 072 500000 0  para o período , =adianto o pagamento de -
uma note) promissória ÍI devidamente avalizada , no valor de 
Cr$19 172 500`,019 , com vencimento para o dia 22 de março de 
1979 1  constando do titulo multa e outras condiçges~i, forma -
dados também em garantia os imóveis objeto das matrículas = 
6321, 6323 1  6324 1  6325, 6 6, 6327 r..

_ 328, dente Cartório. 
0 Oficial Substituto, 

Bernardo Oswa1 o Flanoez., 

Av. 8 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do ihstrumento patticular datado de 26 de junho 
de 1979 , o credor, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., ;uto 
rizou o cancelamento  da hipoteca objeto do R.7, desta matri 
cola. 

(continua no verso) 
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d 

0 Escrevente Autorizado, 

	

osé Edua do 	de Mendonça 

Av. 9 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 
o credor, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A.,  autorizou o  
cancelamento da hipoteca objeto do R.4 desta matricula. 

0 Esçreventá Autorizado,  

Vs e Edusrdo S. de'Mendonça 

Av. 10 em 31 de Ago sto de 1979 	 ~ 

Idos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 

o credor, BANCO SAFRA..DE INVESTIMENTOS S/A., autorizou o:c 
celamento da hipoteca  objeto do R.3, desta matrícula. 

0 Escrevente Autorizado,  

	

José Edua do 	de Mendonça 

Av. 11 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular-datado de 25 de junho 
de 1979 9  o credor, BANCO SAFRA S/A.,  autòrizou o cancelamen 
to da hipoteca objeto do R.2 e Av.5, desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado  
, 

J se Eduar o S. de Mendonça 

(continua na ficha 5) 
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tl 

Av. 12 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 25 de junho de 1979 
e pela Av.3/8762 do 109 Cartório de Registro de Imóveis,f i 
cancelada a hipoteca mencionada na Av.l.i desta matricula,em 
virtude daautorização dada pelo credor, BANCO SAFRA S/A. 

0 Escrevente Autorizado, °t 
o e Eduarwois. 

 de Mendonça 

IR. 13 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 2 de março de 1979, do 5 2  Cartório de No-
tas desta Capital, livro 1 740, fls. 279 1  a proprietária, -
COMPANHIA J.D.O.DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES,-
já qualificada, representada por Mario Manuel Proença de 0- 
liveira, RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG n2 

12 565 012,  deu em segunda hipoteca  o imóvel ao BANCO SAFRA-
S/A., com sede nesta Capital, à rua XV de Novembro, 212,CGC 
58 160 789/0001-28, representado por Sergio de Fiori, RG n2 

1 071'323 e CPF 007 270 408-04 e Moncelo Almuli, RG nQ 
1 648 416 e CPF 020 367 118-04, para garantia do saldo deve-
dor de um contrato de empréstimo firmado em 30 de novembro - 
de 1976, saldo  "esse no valor de US$124 00o, 00,: pagáveis por 
meio de 2 parcelas nos valores e vencimentos de: US$ ...... 
US$24 000,00 em 07/05/79 1 e US$100 000,00 em 6/11/79, incia-
drindo a partir de 6/11/78 os seguintes encargos; comissão - 
de repasse de 7,5% ao ano, paga em 6/11/78; juros fixos de 
2:375% líquidos ao ano, mais juros variaveìs á/uma taxa a-
nual na qual sejam oferecidos dólares americanos; pelo prazo 
de 6 meses aos Bancos do Mercado Interbancário de Londres,ju 

'j 	 (continua no verso) 
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6322 	0,5 
 - VICIOU  

roa esses calculados no segundo dia útil que preceder o co- 
ineço de cada semestre, sobre o saldo devedor em aberto, à - 
taxa cambial vigente -.na  ocasião, pagáveis em 7/5/79 e 
6/11/799 A financiada entregou ao credor as seguintes notas 
promissórias de sua emissão, devidamente avalizadas, dos s e  
guintes valores e vencimentos: Cr$563 800,00 em 7/5/79 	e 
Cr$2 746 600,00 em 6/11/79, refërentes ao principal 	e 

Cr$294 600,00 em 7/5/79 e Cr$279 300,00 em 6/11/79, referen 
tes aos juros; constando do titulo multa e outras condições. 
Foram também dados em garantia os imóveis objeto das matr.{-
culas 6 321, 6323 9  6 324; 6 325, 6 326, 6 327 e 6 328, des- 
te

---
Cartório. 

0 Escrevente Autor izado 

s• 

	 J sé 	 do 	de Me  ndnça  

Ì 1R. 14 era 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 19791  do 52 Cartório de N o  
tas desta Capital, livro 1 781, fl s. 35, á proprietária, CIA 
J.D.O.DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já qualí:fí 
Cada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira, RG 
3 141 326: e Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012, deu em 
Terceira Hipoteca o.imóve1ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS-
S/A., com sede nesta Capital, à rua XV de Novembro, 212,CGC 
n2 61 088 696/0001-44, representado por Sérgio de Flori, RG 
1 071 323 9  CPF 007 270 408-04 e Alberto Corsetti, RG 	n9 
2 782 125, para garantia de um contrato de financiamento de 
capital de, movimento firmado em 1 de junho de 1979, no' valor 

,de Cr$49 500 000,00; que sobre o valor do financiamento efe 
tuado incidiu correção monetária pré-fixada calculada à ta- 

(continua na ficha 6) 
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São Paulo, 31 de Agosto de. 1979 

xa de 26,38% para o período, no total de Cr$13 058 694,00 , 
deduzida no ato, dívida essa pagável mediante o pagamento de 
uma única nota promissória , de igual valor e com vencimento 
em 2101180, constando do titulo, multa e outras condições. 
Foram também dados em garantia os imóveis objeto das matrí -• 
culas.6 1 321 9  6 323 9 .6 324, 6 325, 6 326, 6 327 e 6 328, de& 
te Cartório. 

r 
0 Escrevente Autorizado, 	ô, 	/V► c.9~ 

(Jo é Eduardo 	de Mendonça 

R. 15 ''em 31 de Agosto do 1979 ' 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, do  59 Cartório de No -
tas desta Capital, livro 1 781, fis. 46 a proprietária,CIA. 
J.D.0. -DO BRASIL 'EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, já.qualIfi 
cada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira e 
Fernando Baptista Proença, já qualificados,  deu em Quarta  - 
1j1 0~ tteecá , o imóvel ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., já 
qualificado, representado por Sérgio de Fiori e Alberto Cor 
setti, já qual ificadoë$"pára garantia de um contrato de fi-
nanciamento de capital de movimento firmado em 2 de maio de 
1979,.no valor de Cr#5 904 392,75; que sobre o valor do em- 
préstimo efetuado.incidiu correçU monetária pré-fixada cal-
ou ada taxa de 45% ao ano e taxa,opera~ional correapanden= 
te a Cr$920 590,36. A divida deverá ser paga mediante o pa -

gamento de 6 notas promissórias de emissãod à~ciada, devi-
damente avalizadas, no valor .de tr$l 466 279,18 cada uma, ' 
cóm vencimentos em 28/11/79, 28/12/?9; 28/01/80; 26102/80; -
27103/80 e 28104/80, constando do tituló multa e outras co n  

(continua no verso) 
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dições. Foram também dados em garantia os Imóveis objeto da 
matrIculás 6 321, 6 323, 6 324, 6 325, 6 326, 6 327 e 6 328 
deste Cartório. 

0 Escrevente Autorizado, 

J sé Eduard 	de Mendonça 
I 

i 
I' 

I 

i. 
I 

r 

R. 16 em 33 de Março de 1981 

Pelo ípatrumento .particular de 13 de novembro de 1980, e -
instrumento particular de retificação, aditamento e ratCl ' 
cação datado de 12/2/1981, e Declaração de 13 de janeiro de 
1981 1, a proprietária CIA. J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇOES, com sede social nesta Capital, na Avenida 
Professor Fránoisco Morato, n2 7, sala A, CGC 62,968.789/-
0001-26, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira 
e Fernando Baptista Proença,'  prometeu vend r  o imóvel, a r 
BELA CIPTRA INOEIS E RÉPRESENTAÇOES LIDA, cone sede social 
nesta Capital, na Rua XV de Novembro; 212,

//
, sobreloja, CGC. 

43 .710.367/0001-01, representada por mo —ísé Yacoub Safra,,RG 
2.042.744, pelo valor de Cr$70.510.00O 0 0O 1  que juntamente-
com o.valor dos imóveis objeto das matr~cuíà *à ngs,6.321, 
6.323,:6.324, 6.325; 6.326 9  6.327 e 6.328,'

.i .
erfaz um .total 

de Cr$371.500.000,00, a ser pago de seguinte formas á) Cr$ 
14.400.000,00, na date do titulo-, a titulo de sinal e prin 
eipio de pagamento;'b) Cr$44,300.O00 9 00 em uma ánica parca 

i 
Ia sem juros, no dia 1 9  de fevereiro de 1.981, no ato da -
outorga da competente escritura definitiva de venda e com-
pra; c) Cr$20.400.000,00 em uma tónica parcela', sem jurós,-
no dia 1 2  de abril de 1.981; d) Cr$19.30O.000 9 00 em uma - 

o 

(continua na ficha 07) 
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São Paulo,13 de Março 	de 19 81 

u 

ì 

i, 

única parcela, sem
. 
 juros, no dia 1 2  de maio de 1981; e) Cr$ 

72.500.000,00 em uma única parcela, -  sem ;juros no dia 1 2  de 
outubro de 1.981; f) Cr$72.5O0.000,00 em uma única parcela 
sem juros, no dia 19 de março de 1.982; g) Cr$72.500.000 9 O0 
em uma única parcela, sem. juros, no dia. 1 2  de agosto de 
1982; e h) Cr$56.O00.O0O,O0 em uma única parcela, sem ju~ 
ros, no dia la de janeiro de 1983. 0 presente contrato é -
celebrado em. caráter, irrevogável e irretratável. Constam -
do , titulo multas e outras condiçóes (. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sérgio Dias dos Santos 

AV.17 em 26 de Março de 1981 
tlelo instrumento particular de--aditamento, retificaçgo e r a  
tificaçgo datado de 23 de feveréiro de 1981, de um lado a -
CIA. J.D.O. do BRASIL. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,já qu 
Uficada,representada por Mario Manuel Proença dg Oliveira e 
Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELÀ CINTRA IM6  
VEIS E REPRESENTAÇOES LIDA., já ,qualificada,' representada -
por Joseph Yacoub Safra`, de comum acordo retificaram os ins 
trumentos, que deram origem ao R.15 para_,o fim dei'prorrogar~ 
o prazo de 90 dias estabelecido na 'sua cláusula sexta, "ca-
putff•, por mais até 120 dias, a contar de 1 9  de.._fevereiro de. 
1981, e bem assim para retificar as suas cláusulas segunda, 
terceira e.sexta, as quais passarão`; l a ter as seguintes reda  
ç _ ? s:  " CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo presente instrumento e na me-
lhòr forma de direito, a PROMITENTE VENDEDORA prometeu ven 
der a PROMISSÁRIA.COMPRADORA p imóvel objeto desta matricu 

continua no verso 
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vera 

la, juntamente com os imóveis das matrículas n°s 6321, 6323 1  
6324, 6325 1--• 6326, 6327 e 6323 pelo preço certo e'ajustado de 
&371.00.000,00 (trezentos e setenta e um milhões e quinhen 
tos mil cruzeiros)`a ser pago da seguinte f ormas a) 6- 
14.000,000,00 (quatorze milhões de cruzeiros), neste ato,a t1 
tulo de sinal e principio de pagamento, de cujo recebimento 
a PROMITENTE VENDEDORA dá a mais ampla e irrevogável quita-
ção, para não mais repetir; b)' ; Çs-44.300.000,00 (quarenta e 
quatro milhões e trezentos mil cruzeiros) em uma única par-
cela, na data da assinatura da competente escritura d efiniti 
va de venda e compra, parcela essa que será acrescida de co r  
reção Zonetária e juros de 1% (hum por cento) ao mês,conta -
dos de 12 de fevereiro de 1981, a té a data de seu pagamento; 
c) 0- 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil cruzei 
ros), em uma única parcela, também na data da assinatura da~ 
escritura definitiva de`venda e compra, parcela essa, que se~ 
rã acrescida de correção monetária e juros de 1% (hum por;-
cento) À o mês , contados de ls de abril de 1981, até a data 
de seu pagamento; d) 9-•19.300.000,00 (dezenove milhões e tr e  
tentos mil cruzeiros) em uma,única parcela,.-também na data -
de assinatura da competente escritura definitiva de venda e 
compra, parcela . essa que será acrescida de correção monetá 
ria 'e. juros de 1/ (hum por cento) ao mês, contados de 1 2  de 
maio'de 1981, até a data do seu pagamento; e) C-........... 
72.500.000,00 (setenta . e dois milhõès e quinhentos mil cru-
zeiros), em uma única parcela, sem juros, no,dia 12 de Outu-
bro de 1981;  f)-- 0-72.500.000,00 (setenta e dois milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) em uma única parcela, sem juros,no 
dia 1 2  de março de 1982;. g)  A-72.500.000,00  (setenta e dois 

>milhões e quinhentos mil cruzeiros), em uma única parcela, - 

- continua na ficha 08 
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sem juros, no dia 1 ,2  de agosto de 1982; e h)0-56.000.000,00 
(cinquenta e seis milhões de cruzeiros), em uma única parce 
la, sem juros, no dia 19 de janeiro de 1983 11 ; 10 CLÁUSÚLA TER  

CETRA: A ]PROMITENTE VENDEDORA no ato do pagamento das parce 
las mencionadas nas letras 11 b 11 , "c" e 11d" de cláusula ante-
rior, outorgará à PROMISSÁRIA COMPRADORA, ou a quem es-ta - 

vier a indicar, ressalvado o disposto na cláusula sëxta des 
te instrumento, a competente escritura I  definitiva de venda 
e compra, quanto então, transferirá à mesma PROMISSÁRIA COM 
PRADORA, ou a quem esta vier a indicar, inteiramente livres 
e desembaraçados de quaisquer ónus, dividas, dúvidas, impos 
tos em atraso e de hipotecas, excèção feità ás hipotecas -
mencionadas na cláusula primeira d este contrato, toda a pois 
se domínio, direitos e ações de que é titular, sobre os imo 
veis objeto deste instrumento, ficando desde já expressamen 
te ajustado que as parcelas. !  constantes das letras, t'e" a  

da'eláusula.segunda deste contrato, serão representadas por 
notas promissórias de emissão de PROMISSÁRIA COMPRADORA á f a 
vor de PROMITENTE VENDEDORA em caráter ,pró-solutoll; "CLAUSU-
LA SEXTA: Na hipótese de a PROMISSÁRIA COMPRADORA não logra., 
obter alvará autorizados de construçáo de edifícios, dentro 
das normas previstas na atual Lei de Zoneamento para aquele 
local dentro do prazo de 120 -Xc'ento e vinte) dias contados 
de.12 de fevereiro de 1981, será facultado à mesma: PROMISSÁ 
RIA COMPRADORA optar entre as seguintes alternativas: I- 0. 
presente contrato poderá ser considerado rescindido pela -
PROMISSÁRIA COMPRADORA, com a devoluça""o, pela PROMITENTE VE 
DEDORA do sinal pago, dentro do prazo de 90 (noventa) 'dias 

i 
aóntados de data em que for denunciado este instrumento.., - 
acrescido de correção monetária (ORTN)'e juros de 1% (hum - 

- continua no verso - 
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'6 322 	08 
verso 

por cento) ao mês, calculados à partir da data do seu paga-
mento até o,dia da efetiva devolução;`•II-A único e exclusi-
vo critério da PROMISSÁRIA COMPRADORA, ser mantido o.prese n  
te instrumento, hipótese em que a PROMITENTE VENDEDORA .... 
outorgaria à PROMISSARIA COMPRADORA a competente escritura 

definitiva de venda e compra na forma prevista neste instru  
mento". Picam ratificadas todas as demais cláusulas e cond i  
ções dos instrumentos ora retificados, que não expressamen-
te alteradas no presente. 

0 Escrevente Autorizado, 
Serg o Dias dos Santos 

Av. 18 em 	de J' ho.de 1981 

Pelo instrumento particular de 28 de maio de 1.981, as par 

tes,de um lado como promitente vendedora: CIA. J.D.O..DO = 
BRASIL F14PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇCES,já qualificada, re-
presentada por Mario Manuel Proença de Oliveira e Fernando 
Batista Proença e de outro lado como promissória compradora 
BELA CINWRA IMdVEIS E REPRESENTAÇOES LIDA, já qualificada, 
representadá por Joseph Yacoub Safra, de comum acordo rèti 
ficaram o instrumento particular de 13 de novembro.de  1980 
que deu- :origem ao R.16, a fim de prorrogar o prazo estabe-
lecido na sua cláusula sexta do citado contrato, até o dia 

03 de agosto de 1981, e bem assim retificar a cláusula sex 
ta, a qual passar a ter a seguinte redação: CLAUSULA SEX,. 
TA: Na hipotese de.a promissória compradora, não lograr

1.  
obter alvará autorizador da construção de edificios, dentro 
das normas previstas na atual Lei de Zoneamen to para aque- 

le local até o dia 03 de agosto de 1981 ,será facultado a- 

(contin ua na ficha 09) 
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mesma promissória compradora optar entre as seguintes alter 
nativas; 1- o presente contrato poderá ser considerado res 
cindido,,pela promissória compradora, com á devolução, pela 
promitente vendedora, do sinal pago, dentro do prazo de`90 
dias contados da data em-que for denunciado este instrumen 
..to, acrescido de correção monetária (ORTN) e juros d o e 1% 

ao mes, calculados a partir de data do seu pagamentà , até o 
dia da efetiva devolução; xT- A único e exclusivo critério 
de promissória compradora, ser mantido o presente instru-- 
mento, hipotese em que a promitente vendedora outorgaria á 
prottissária compradora a competente escritura definitiva 
de venda e compra, na forma prevista neste instrumento. - 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condiçóes do 
citado instrumento,.nãó expressamente alteradas pelo pre-
sent e. 

0 Escrevente Autorizado, 
Se o Dias dos Santos 

Av.19 em 02 ele Dezembro de 1.981 

Dá escritura referida no R.21, consta que em virtude da de-. 
sapropriação de paxte do imôvel da matricula 6.324, o valor 

. total das promessas de venda e compra, objeto dos R.16`des-
ta e 8.17/; 6.321; R.1716.323; R.1716.324; R:17J6.325; ....... 

R.18/6.326; R:16/6.327; R.16/6.328 deste Cartório, ficou 
reduzido, para Cr$ 36 5.743.452,00. 

0 Escrevente Autorizado, 
Se.rg o Dias dos Santos 

N  

ó °- 
EN 

ó a  
00 
~0 

~ Ú N ~ 
~E 
Óa 

L0 
,C\J 

(continua no verso) 
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Av.20 em 02 de.Dezembro de 1981 

Da escritura refèrido no R.21, consta que o valor atribuído 
ao ïmóvel na promessa de venda e compra, objeto do R.16 des 
ta matricula, foi corrigido, para Cr$ 76.980.423 00, e o v  

for total das promessas ali referidas, importa atualmente -
em Cr$ 399.317.474,70. 

0 Escrevente Autorizado, 
— 1 =  —i 
Se 	o Dias dos Santos 

R.21 e.m 02 de Dezembro de 1981 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981, do 5 9  Cartório de -
Notas desta Capital, LQ 1858, fls. 232, a proprietária, CIA 
J.D.O. DO BRASIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÜES, já quali-
ficada representada per Mario --M anuel Proença de Oliveira, -
itG 3.141.326 e do CIC 033.537.458-15 e José Anibal da Fonse 
ca Pinto da Motta, RG 5.136.857 e CIC 007.222.518-15, ven -
deu o imóvel, pelo valor de Cr$ 76.980.423,00 á BELA CIN -
TRA IMÕVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA., já qualificada, repre -
sentada por Joseph Yacoub Safra, RG 2.192.208 e do CIC nP.. 
006.062.278-49. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sergio Dias dos Santos 

Av. 22 em 02 de Dezembro de 1981 I Em..virtude da outorga da escritura definitiva nos termos do 
' R.21 fica cancelado o compromisso objeto do R.16 desta ma - 

(continua na ficha 10) 
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10 02 	Dezembro de 19 São Paulo,. 	de 	 81 

-trirula. 

0 Éscrevente Autorizado, 
Se 	o Dias dos Santos 

Av.23 em 19 de Janeiro de 1982 

.,
.
Da reapresentação da escritura que deu origem ao R.21 e .... 
Av.19, consta que a desapropriação foi feita em parte do i--
mõvel objeto da matrIcul.a 6.323 e não 6.324 como ficou con s ' 
tendo, correção essa fëita nos terl;ios arãgrafo primeiro 
do artigo 213 da Lei Federal 6.015/73. 

0 Escrevente Autorizado, 
Se 	Dias dos Santos 

AV.24 em 27'de julho de 1984 
Procede-se esta averbação, á vista do requerimento de 16 de 
julho de 1984, para constar que a adquírente pelo R . 21, BE-
LA CINTRA, IMÓVEIS E REPRESENTAÇõES LTDA , teve sua denomina-
Çao social alterada para BELA CINTRA 3 /A, conforme inetru -
mento .particular de incorporação e tranofonnação . em sociedá 
.de anónima idatado de 26 de janeiro de 1983, arquivado sob - 
n! 353000950049, esc 14 de julho de 1983 , na Junta comercial 
do Estado de São Paulo , publicado no riiário Oficial do Está 
do em 28 de julho de 1983. 

A Escrevente , Autorizada: --  

Elizabeth Aparecida Gorgueira 

continua no'verso  - 



r 	 IR 

	

-"a .,

tvicula 	 ficha 

	

6.322 	10 
v 

Av-25 em 18 de agosto`de:1987 
Procede-se esta averbação, á vista do requerimento de 08 de 
julho de 1987, para constar'que~ a adquirente pelo R .0 e --

Av.24, BELA. CINTRA. S/A, em virtude de alteração em sua razão 
social passou a girar sob a denominação de BELA CINTRA IM6-
VEIS E REPRESENTAÇOES LTDA, conforme prova o contrato social 
de 15 de abril de. 1987, devidamente registrado sob nQ 
55207475279 9  em 01 de junho de 1987, na Junta Comercial do 
Estado de Sac.Paulo. 

A Escrevente Autorizada, 	 `- 

Eltzabeth Aparecida Gorgueira 
Microf11Èet„ Protocolo nã.... 134•026 	Rolo nR 2 .383  

Av.26 em 22 de maio de 1997 

INCORPORAÇAO  

Procede-, se a presente averbação, A vista do requerimento 

datado de 17 de março de 1.997; para ficar constando que, o 

BANCO SAFRA S/A,  INCORPOROU  o credor, das hipot"6as do R.6, 

R.14.:e R. 1S, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conformes se 

verifica da Ata da: Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada. em 29 de julho de 1.994, devidamente registrada 

sob n0  84.464/95°1, na ,junta Comercial do Estado de São 

Paula -- (JUCESP ) 

A Escrevente, Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

> 
 Microf ílme: Protocolo n 0  268.196  

% 	 cantinua na -  •Picha• 11~' - 
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Av.27 em 22 de maio de 1997 
r 	 1 	i 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

prncodw-mm a presente averbação, A vista do instrumento 

particular datado de 17 de março da 1.997, para constar que 
/ 	 \ 	 ~ 

o orador, QANCO SAFRA-S/A, representado por Ezra Safra e 

Alberto Corsetti, com fundamento no artigo 251, Inciso I a 

artigo 167, II `  da Lei. 6'015/73,  autorizou o cancelamento da |`- 	| 
{ 	 , desta matricula. 	 | 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

Av.28 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE - HIPOTECA 

Procede-se a presente avérbação, à vista do instrumento 

partirular referido na Av.27, : para constar que a credor, \ 
BANCO SAFRA S/A, com fundamen%to no artigo 251, Inciso 1 e 

artigo 167, 11, da lei 6.015/73, autorizou o ,  cancelamento  da 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de. Menezes C. Palma 

Av.29 em 22 de'maio de 1997 

CANCELAMENTO DE  HIpo ,rECA* 
Procede-se 	a 	joresente averbação, à vista do instrumento 

continua no verso 
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particular referido na Av. 27, para constar que o credor, 

BANCO SArRA S/A, com fundamento no artigo 251, Inciso .I e 

artigo 167, II, da Lei 6.015/73, autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto do R.14 , desta matricula. 

A Escrevente Autorizada,  

5uely de Menezes C. Palrna 

Av.30 em 22 de maio de 1997 
	 LJ 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA  

Procede-se a presente averbação, A vista do instrumento 

particular-  referido na Av. 27, para constar,  que o credor, 

com fundamento, tio artigo 251, Inciso 1 e artigo 167, II, da 

Lei. 6.015/73, autorizou o cancelamento da pipoteca_o!Rjeto do 

R.15, desta matricula., 

A Escrevente Autorizada, .e  

Suely de Menezes C. Palma 

Microfilme. Protocolo no 268.202 

1 	
Av.31 em 2 de outubro de 19'97 

CISAO PARCIAL. 

Procede-se a presente averbação, à vista da escritura .de 13 

de junho de 1995, do 12 0 . .Cartório, de Notas desta Capital, 

(Livro 1-333, folhas 272), para constar que em decorrência 

da CISAO PARCIAL, e consequente divisão do patrimãnio social  

- continua na ficha 12 - 
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 a 

f 

nÉrSIM 

fRP • ,10.799 

Matacud 	 Ilha 

. 	
02 	de 	de 19 97 o. São Paulo, 	outub  

da 	ietària 	Pelo 	R.21 	BELA 	CINTRA 	IMóVEIS 	-E 

REPRESENTAÇOES LTDA,  Com  sede nesta Capital.. na Avenida 

Paulista, no- 2.100, inscrita no CGC'nO ,  43.710.36710001-01, 

representada por João Inàcio Puga, RG  _3.790.897-SP  e CPF 

006.538.618-34  e Alberto Corsetti,_RG  2.782.125-SP  e CPF 

035.871.508-34,  nos termos do, instrumento particular de 

cisão parcial e outras avenças, firmado em 24104j1995, 

arquivado sob í a na 86-739195-5, na JUCESP a Reunião dos 

Sócios Quotista!á outorgada, realizada - em 24/6411995, 

registrada 'na citada JUCESP sob nQ- 86.740/95-7,—'o imóvel 

objeto da  _ presente matricula, avaliado em R$_136.124.00, 

verteu para o capital social da LETERO ADMINISTRAÇA0 E. 

-REPRESENTAÇ0ES LTDA, com sede nesta ,  Capital, na Avenida 

4 	 -19, Paulista r ►* 2.100, inscrita no CGC rP 3.826.8.33/0001 —  

representada por João InAcio Puga e Alberto Corsetti. , já 

ídentificados.Consta declarado no titulo objetq deste 

registro que a transmitente apresentou ,  a Certidão Négativa 

de Dóbito n0  . 71.3.348, Só•ie F, expedida em 13 dê marçQ` de 

1995, pela INSS, Agência Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

como. , a certidão ; de --quitação de tributos federais 

administrados pela. Secretaria da Receita Federal nO ,  26.327, 

expedida em 23 de maio de 1995, pela 84- DRF-SPIOESTE, nesta 

Capital- 

0 Escrevente Autorizado,  

/Mauricio Gonçalves de Alvím 

I Microfilme; P 

continua no verso 
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6.322 	 12 	 LIVRO NO 2 - REGISTRO GERAL 
,tersa  ._J 

Av.32 em 13 de novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZ90 SOCIAL  

Proceda--se a presente averbação, A vista do requerimento 

datado de 22 de outubro de 1997, para constar ..cjuq, em 

virtude da alteração da razãç social da proprietária pala 

Av.- SI, LETERO ADMTNISTRAÇAO E REPRESENTAÇ0ES LTDA, a mesma 

passou a denominar -se LETERO'- PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇAO E 

REPRESENTAÇOÉS LTDA, conforme prova o--instrúmento particular 

de incorporação, alteração da razão do . - objeto social e 

Consolidação do Contrato Social datado de 1.4 de dezembro de 

1995,. registrado sob numero 5;749/96-7, na JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,, 

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 33 em 13 de; novembro dei 1997 

ALTERACAO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se a presente averbação, á vista do requerimento 

referido na averbação anterior, parra constar que, em virtude 

da alteração da razão social da proprietária, LETERO •  - 

PUBLICIDADE, ADMINI'STRAÇA0 E REPRESENTAÇOES LTDA, a mesma 

passou a denominar -se SODEPA '- SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTZCIPAÇOES LTDA, ciam sedei A Alameda 

Madeira, nA 53, 70,  andar, Alphaville, Barueri/SP, conforme 

prova o instrumento particular de alteração parczal do 

Contrato Social datado de :  29 de fevereiro de 1996, 

registrado sob numera 43.692/96-5, na JUCESP. 

continua na ficha 13 - 
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6.322    	
UpUpUppp~~G 

Sôo Paulo, 13 de ovemb 	de 1997 

A EscreVOnte Autorizada,  

Sualy de Menezes C. Palma 

Av.34 em 13 das novembro de 1937 

ALTEBW90 DE RAZ?40 SOCIAL.  

Proc®de-se a pressente averbaçáõ, 	vista do requerimento 

referido na Av.32, para constar que, em virtude da alteração 

da razão social da proprietAria, SQDEPA-SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇCIES L.TDA, a mesma 

passou a denominar-se SQDEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, E~ 

	

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES S/A, conforma prova a Ata da 	 oa 

	

AssembUia Geral de Transformação de sociedade por quotas de 	 wU) 

responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima,. realizada em 

	

3.9 de março de 1996, registrada sob numero 54.415/96 -2, na 	 2  ó 
o o 

JUCESP. 	 Co 

A Escrevente Autorizada, .- 

Sue3 y de Menezes C. Palma 

Microfilme. Protocolo n6mero _"276.375_  

Av.35 em 15 de setembro de 20p6 	 ~` 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  
Q " 	 Q 

	

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento datado de 	 N 

	

23 de agosto dê " 2006, para constar que a proprietária pela Av.31, 	 N 
- continua no verso _- 

'RS 
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6.322 	 13 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL - —i 	_, 

SODEPA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS , PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇÕES SIA.,  em virtude da alteração de sua razão social,  

passou a girar sob a denomiriação de LETERO EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob a n° 205.736106-3, em 04 de agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP. 

A Escrevente Autorizada; ---------- 
Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222  

1  

Av.36 em 16 de abril de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento datado de 

12 de' janeiro, de 2009 e da Ata da -Assembléia Geral Extraordinária 

realizada ëm 28 de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de Sào.Paulo—~ JUCESP, em 12 de setembro de 20Ó8, sob o n° 

306.558108-7, ,pybliáada no Diário Oficial deste Estado em 23 de . 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.31, LETERO 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA, TEVE 

SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

- continua na ficha 14 - 

J 
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6.322 	LI 4 São  S I-  o Paulo, 	e abril de 2009 16 d 

A Escrevente Autorizad 

WFernan Queiroz Alves 

Av,37 em 16 de abril de 2009 

ALTERAÇÃO  DE  RAZÃO  SOCIAL 

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assemblèia Geral Extraordinária 

realizada em 18 de novembro de 2008, regi,strada, na Junta Comercial 

do Estado de São Pauto — JUCESP, em 26 de novembro de 2008, sob o 

n* 386.044108-9,'ip"blicada no Diário Oficial deste Estado em 28 de 

novembro de 2008 ,  
.  

para constar que a proprietária pela Av.31, 

LETERO GESTORA DE . RECURSOS SIA, TEVE SUA RAZÃO  SOCIAL 

ALTERADA para JS ADMINISTRAÇA DE RECURSOS SIA. ÂMINISTRAÇA 

A Escrevente Autorizad 

Fern 	Eij~ueiroz Alves 

Microfilme: Protocolo número  495.107 

 

> 

20- 

ir 

E 
00 

trl 

R.38 em 20 de Junho de 201 1 

C~FRIÊNCIA  DE BENS 

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010,.,, 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em .  

06 - de janeiro de 201 1 1  sob o n11 
1 
 16.311111-5, e do Instrumento 

continua no verso - 	e 

R5 
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LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

matNw 	 Hcha 

6.322 	 14 
v* 

Particular de Rerratificação da Alteração Parcial do Contrato Social. 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.31, JS ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2 1  andar, sala 

203, em'Alphaville, Barueri, neste tstado, já qualificada, rèpresentada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi, transmitiu o 

imóvel  desta matrícula, a título de  CONFERÊNCIA DE BENS , a 
GARDENA PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta Capital, na 

Avenida Paulistá n° 2.100, CNPJ n° 13.055.06810001-10, representada 

pela JS Administração de Recursos SIA, já.qualificada, e pelo Gercom 

Representações e Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor. de R$91.430,81, para integralização 

do capital sociá)-da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda  

Protocolo 552.137 Instrumento Particular,  

**"Fim dos atos praticados, continua na página 29.**** 
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LIVRO N°. 2 -  REGISTRO 	18.* CARTORIO DE REGISTRO DE IMUEIS  
GERAL 	

de São Paulo 
matricula 	 ficha — 

6 324 	 01 Abri. 	de 1977 São Paulo,  27  de 

TM~ bVELs UM TERRENO á Avenida LINEU DE PAULA MACHADO, consti 
tuido pelos lotes 9 a 19 da quadra UM, do Jardi9lE`rerest,-

29 Gleba, no 132 subdistrito, Butantá, medindo 87 1 10m de - 

frente, sendo 43,Õ0 m em -.reta e 44,10 m em curva até encon-
trar a Avenida LOPES DE AZEVEDO e seguindo pelo alinhamentt 
dessa Avenida mede 52 , 90 m de frente em curva, seguindo em 
direção á Rua 510 CASSIANO mede 21,00 m na confluencia da -
Avenida Lopes de Azevedo com a Rua São Cassiano; dai seguir 
do com frente para esta última mede 107,80 m, sendo 12 9 80 o 

em curva e 95,00 m em, reta até encontrar a Viela de Passa 
gem que liga a Avenida Lineu de Paula Machado á Rua São Ca: 
siano¡ dal virando á direita segue em.reta, confrontando 
com a aludida VIELA, na extensão de 65;00 m, até o alinha 
mento da Avenida Lineu de Paula Machado, onde teve inicio 
esta descrição, com área de 6 437,80 m2. (Cont. 
PROPRIETÁRIA: CIA, J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARI; 
CIPAÇÕES, com,séde nesta Capital, na Avenida Lopes Azevedo, 
n 2  46, wc o62 968 789/0001. 
REGISTRO ANTERIORt Transcrição 100 041'e Matricula 8 764 do 
102 Cartório de Registro de Imóveis. 
0 Oficial 

Antonio Barreto de %nd 

Av.1 em 27 de Abril de 1977 
Conforme R.1 /8 .764 do 102 Cartório de Registro de Imóveis, 
.o imóvel objeto da presente Matricula, juntamente com ou -
tros imdveis, foi dado em hipoteca para garantia da divida 
de Cr$10 730 000,00, ao BANCO SAFRA S/A,. 
O Oficial. 

Antonio"Barreto de Mendonça 

(continua no verso) 
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nó'  l versa 

r~ 

R.2 em 27 de.Abril de .  1977 
Pela escritura kde .13 de dezembro cfe - 1976 do 52 Cartório s- 

i 
Notas desta Capital~(L2 1 629 9  fls. 24), a proprietária, ia 
qualificada, representada por Mario Manuel Proença de 011 -
veira, Mod. 19 -,RG  3 141.326 e Fernando Baptista Proença,-  

Mod '. 19 - RG 2 565 012 9  deu em hipoteca de - 22  -  gra u , o imóvel 
ao BANCO SAFRA S/A., ('CGC nQ 58 160.769), com séde -  nesta Cá 

pital, para garantia de um empréstimo de Cr$2 636 700,00 9 —  

correspondente na data do contrato a US$.220 000 9 00 9  il~efè  - 
rente áo`Contrato de Repasse de Empréstimo Externo, incluin 
do-se no valor da dividi os imóveis objeto das Matriculas - 
6 321 9  6- 322, 6 323, 6 325, 6 326, - 6 327 e .6 ' 528,  pagáveis-

no~ prazo de .. 342 dias, : a contar 'da data do titulo, devendo 
durante o referido prazo efetuar amortizações parciais em 6 
de maio de 1977, no valor de'US$24 000,00 e em 7 de'novembr 
de 1977~` no valor de US$196 000,00; constando do t~tulo,':-
multa de 20%'e outras condições. 
0 Ofivial• 

Antonio Barreto de Mendon a 

R. 3 em 05 'de Maio de 1977 
'Pela escritura de 7 de março de 1977 do 5.2  Cartdrio de Nata 
desta Capital (L2 1 648 9  fiz. 1), a proprietária, já qualif 
cada, representada.pòr Mario .  Manuel Proença de Oliveira.Mod 

19 -RG 3 141 326 e Fernando Proença, Mqd. 19  -RG 2 565 012, 
deu em hipoteca.de 32 grau  o  imóveV ad BANCO SAFRA DE.INVES  
TIMENTO S/A., com sede nesta Capital, - á Rua XV de  Novembro-
n2 212, CGC 61 088,696/0001, representado por Alberto Cor-se 
tti, RG mOd. 19 n4 2,,782 125 e Manoel Ferreira Pinto Neto,- 
'RG 3 145 734 , para garantia--de um emprésti mo' de Cr$...®.... 

(continua na ficha 2) 
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matricula 	ficha 

6 324 	 02 

Cr$4 000 000,06,`incluindo-se no valor da garantia os imó -
vela objeto das Matriculas 6 321, 6 322 9  b 323 9 ;6 325, 6326 

5 327 e 6 328 e que sobre o valor do empréstimo ,'incluiu - 
correçáo monetária pré-fixadap calculada á taxa de 40% ao -

ano  e taxa operacional correspondentte - a Cr$923 232,22 para-
o período e que deverá ser pago mediante o pagamento de uma 
única parcela do valor de Cr$6 528 856,00, representada por 
uma nota promissória de emissão da Cia J.D.O. do Brasil FM-

preendimentos .e Participações devidamente avaliiada e com -
vencimento para o dia 13 de fevéreiro de 1978. 
O Oficial. 

Antonio Barreto de M 

R 4 em 13 de outubro de 1977• 
Pela escritura dé 20 de junho de 1977, do 5 2  Cartório de No 

tas desta Capital (LQ 1 648, fls. 210), a proprietária, já 

qualificada, representada por Mario Manuel Proença de Oli-
veira, RG. Mod. 19 , 3 141 326, e Fernando Baptista Proença, 
RG Mod. 19, 2 565 012,  deu em hipoteca de 42 grau  o imóvel, 
ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., com sede nesta Capi-
tal, á Rua XV de Wvembro, nQ 212 9  CGC 61 088 69610001 9  re-
presentado por Sérgio De Fiori, RG 1 071 323, e Manoel Fer-
reira Pinto Neto, RG 3 145 734, para garantia de um emprés-
timo de CR$13 000 000,00, sôbre oqual incidiu correção mo-
netária pré-fixada, calculada á taxa de140% ao ano e a taxa 
operacional correspondente a CR$1 904 406,52, para o perío-
do, e que deverá ser pago mediante o pagamento de uma Nota 
Promissória, no valor de CR$20 157 943,00, com vencimento -
para o dia 22 de maio de 1978. Multa de 10%. Em garantia -
desta divida foram dados tambéW, os imóveis objeto das Ma- 

de São Paulo 

-,São Paulo, 05 de 	Maio 	de 19 77 
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continua no verso 
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matrteula 	 ficha 

	

6 324 	 02~ 
v erso J 

triculas 6 321 à 6 323, e 6 ,325  á 328. 
0 escrevente autorizado, 

Bernardo 0 wa o Francez 

AV. 5 em 1S de Morgo , de 1978 
Pela escritura de 9 de dezembro de 1977, do 52 Cartório de 
Notas desta Capital (LQ 1668, fls. 164), as partes contra-
tantes de um lados a COMPANHIA J.D.O. DO BRASIL - EMPREENDI-
MENTO _`E PARTICIPAÇUS, já qualificada, e de outro lados o 
BANCO SAFRA S/A, j$ qualificado, acordaram em prorrogar o 
vencimento da hipoteca que deu origem ao R.2, desta e das 
matriculas n2s 6321 , 6 322 9  6 3 23 9  6 3 25 1  6 326, 6 327, 
e 6 328 deste Cartório, sSmente com relação ao vencimento-
final da parcela correspondente a US$172 000 1 00, que passa 
a ter os seguintes vencimentos* 2 parcelas com venciment©s 
im 8 de maio de 1978 e 6 de novembro de 1978, à taxa :c8M -
bial vigente na época em que forem devidos; que, sobrè"o -
saldo devedor do referido contrato, incidirão a partir de 
7 de novembro de 1977, e...eté a liquidação, do débito,$ ta-
xa cambial vigente na época em que forem devidos* a) Gomi s  
são de repasse, cobrada da seguinte forma* 7,5%  anual e an 
tecipadamente calculada sobre o saldo devedor em aberto, á 
taxa cambial vigente na comissão de cada pagamento sendo -
que a.primeira parcelada comissão de repasse~'no valor em 
moeda corrente nacional correspondente a US$12 133,34 9  foi 
paga no ato de prorrogação; b) - juros fixos a 2,375% ao 
ano; mais juros variáveis a uma taxa anual pela qual sejam 
oferecidos doláres americanos pelo prazo de 6 meses, aos 
Bancos do Mercado Interbancário de Londres; juros esses -

► óalculados no segundo dia útil que-preceder o começo de ca 

de semestre pagáveis em 8 de maio de 1978 e 6 de novembro- 
( continua na f chia 3 1 

L 
	

Á 

C486-266A-5E32-FCFF-31 F6-66FA-- AD99-8CF1-1308-5751-03 - T - JOAO - Página 4 de 33 



.o  

ó ~ 

NI 

NG 
1 

C, 
co 
~D I 

ol c 
80 

-C 
Ir 
Cr. 
CT 
Cr 
ÇY . 

cr 

cn 
cn 

r 

o 

DÉCIM a  ~~ ITAV Folha n° ~~~~ ~~: 	-' g 
a ffi 	.: OFICIAL DE RE S~Q~W_~15k6 PL 688113 

q Bel. Bernardo 

	

Av. 	Liberdade 

	

701 	- 	0150

Sào 

swaldo FraÉn 
Pauto 	SP ! F n e 	flili~1 Paiva 

Site: 	www. - o o 
€— sr e 

LIVRO 181.0 2 - REGISTRO 	 16. 0  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVE 
GERAL 	 de São Pmulo 

en~itr (culs 	firha 

6 324  
São P4,00, 15  de Março ,. 	de 1977  

de 1978; que em substituição aras titulo a que se refere a 
clausula 124 do contrato original, ora prorrogado, e repre-
sentando o saldo devedor atual do contrato, a devedora en -
tregou ao Banco Safra' S/A, ás seguinte Notas promissórias 
de'sua emis aio- devidamente. avalizadas com os seguinté valo-
res o vencimentos: Cr$447 100,00 vencimento 8/5/78; Cr$ 
$3 267 800,00, vencimento 6/11/78; referentes ao principal 
e Cr$237 600,00, véncimento 8/5/78 e Cr$242'300,00, venci - 
mento em 6/11/78, referentes aos juros ; finando também ra-
tificadas todas as demais cláusulas, condições e termos do 
contrato original. 
0 Oficia!, - .  

e*Antonio Barreto de Mendon e 

I 

R. 6 em 19 de Junho de 1978 	_. 
Pela escritura de 5 de junho de 1978 9  do 5 9  Cartório ;de Re= 
tas desta Capital (LÊ 1 715, Sla. 52) 9  a prcprieteírias`CIA. 
J. D. 0, DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES , coo no-
.do social nesta Capital, na Avenida Professor Franoiseo No 
ráto , ne 7, sala NAN, CGC 62 966 78910001, representada 
par Mario Manuel Proença de Oliveira o Fernando Deptisto 
Proença , RG 2 565 012-SP , o RG med . 19 1  3 141 3~6-SP, reg- 

peotiveamezlte ,  deu y immy®1 em hipoteça do; 5 9  éreo  , ao BAN 
CO SAFRA DE INVESTIMENTO SIA, com agida nesta Capital, na - 

rum XV de Novembro # 212, C0C 61 088 696/0001 -44, represente 
de por Sergio de Fiori, ,RG 1 071 323-SP o CIC 007 270 408 / 

04:.ee Moncelo Almuli, RG 1 648 416-SP9 CIC 020 367 118/04, pá 
ra garantia da divida de um empr éstimo de 831 000 000 9 00 9 1a 
cluindo-se no valor de garantia, imóveis objete'des me trí cu, 
Ias 6321, 6322 9  6323 9  6325, 6326, 6327 e 6328, e que nobre 

( continua no verso } 

MOD. 14 - 9 soo 11/97 
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3 

o valor dó empréstimo incidiu correção monetária pré- ficada•  
calcula/de taxa de 40% ao ano, e á taxa-operacional cerres 
pondénte.a Cr$5 6©1 700,00, para o período o que deverá ser 
pago mediante o pagamento de uaa única parcela do valor de 
Cr$49 042 279,00, representada por uma nota promissória de 
e218ào l de Cia. J.D.O. dó Brasil Empreendimentos o Partícl-
paçõea, devidamebte avalizada e cole vencimento para o dia -
14 de maio de 1979. 
0 Oficial,Substituto, LAU&Áil ]IA. 

Bernardo 0awa do krencez  

R.7 es 05 de Julho de 1978 
Pela escritura de 13 de junho de 1978, do 5 9  Cartório de 
Notas desta Capital (Le 1 715,f1s. 60, a proprietária CIA 
J.D.®, DO BRASIL EMPREffNDIWTOS E PARTICIPAÇOES,. com sedo 
social acata Capital, ma Avenida Professor Francisco hora 
to, tas 7 9  sala "a", CGC 62 968 789/0001, r"rosentade por 
Xario Manuei Proença de Oliveira e'Fornatado Baptista Proep 
ça, Rias 3 141 326-$P e 2 563 012-8P, respectivamente, .lu 
o  i v81.em SEXTA HIPOTECA , ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS 
J/A, coar vede social nesta Capital, na rüa XV de Novembro, 
212 9  C0C 61 088.696/0001-44, representada por Sergio de -
Fiori, RG 1 071 323-SP e CIC 077 270 408-04, o Xencelo Al- 
muli, RG 1 648 416-SP e CPF 020 367 118, para garantia de 
um empréstimo , referente ao "Contrato de Financiamento de 
Capital de Movimento", que tomou o x2 06.102.567,4 1  no va-
ler de Cr$6 500 000 9 09, que, sobre o valor de empréstimo , 
efetuado, incidiu oorreçso monetária pré-fixada, calculado 
a taxa de 40% ao ano, e taxa operacional correspondente a 
Cr$1 072 500,00, para o período, mediante o pagamento de 

( continua na ficha 4 
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São Paulo, 05 de  Julho 	de 19 78 

um nota Promíli 
; ÓrIa, devidamente avalizada, no  valor d• 

.,Cr$10 172 500,00.- com vencimento para o, dia 22 de março de 
1979, constando dt título multa e outras aondi95es, foram 
dados também i5garântia os inéveis objeto das mitriculas 
6321 9  6322, 6323, 6325, .6 6, 6327 o  328,  desta Cartório. 
0 Ofic ial  Substituto, C, 

Bernardo Oav  do iranoez. 

AM em 31 de Agosto de 1979 

No s termos do instrumento particular datado de 26 de junho/ 
de 1979, o credor UNCO SAFRA DE IMSTIMÈNTOS S/A,__autori-
ZOU o  cancelamento da hipoteca objeto do R.7 desta matrícu, 

0 Escrevente Autorizado: 

se Eduar 	de Mendonça 

AV.9 em 31 doAgosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 
o credor BANCO SAFRA.DE  INVESTIMENTOS SIA, aúterizou  o can-
celamento.  da hipoteca objeto do R,4 desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado: 
o e Eduar o S. de Meridonça 

AV.10 em. 31 de Agosto de 1979 

=continua no verso 
^uu. .14 . 9.~ - 2175 
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Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 

o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENT05'S/A, autorizou o`can-- 

celeà,ent_o da hipoteca objeto do R.3 desta matr1.cula. 

0 Escrevente Autorizado: 
J 	Eduard S de Mendonça 

AV,11 em 31 de Agosto de, 1979 

Nos termos do instrumento particular datado de 25 de junho/ 

de 19799 o credor BANCO SAFRA S/A, autorizou o -cancelamento 
da hipoteca objeto do R.2 e AV.5 desta matrícula. 

0 Escrevente Autorizado: 	~ 
se Eduarto,  . de Mendonça. 

AV.12 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 25 de junho de 1979 
e pela AV.3/6764 do 109 Cartório de Registro de Imóveis, 

foi can~ celada a hipo -Leca mencionada na AV,1 desta matrIcul.a 
em virtude da autorização dada pelo credor, BANCO SAFRA S/A 

0 Escrevente Aut orizado:  

ô e Eduz rd U, de Mendonça 

R.13 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 02 de março de 1979 1  do 52 Cartório de°No 

m continua na ficha 05 
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de São Paulo 

São Paulo, 31 de Agosto de 1979 

tas desta Capital, Livro 1740,:._fls 279 1  a proprietária, COM 
PANHIA J.D.O. DO IRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já 

qualificada, representada por Mario Manuel.. Proença de Olí---

veira, RG 3 . 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG ....... 
2 565 012 1  deu em SEGUNDA HIPOTECA , o imóvel, ao BANCO SA-

FRA S/A, com sede nesta Capital, a Rua XV de Novembro, 212, 

CGC 58 160 789/0001-28, representado por Sergio de Fiori, - 
RG 1 071 323 e CPF tn2 007 270 408-04 9  e Moncelo Almuli, RG-
1 648 416, CPF sob nQ 020 367 118-04, para garantia do sal-

do devedor de um contrato de empréstimo firmado, 'em 30 de no-
vembro de 1976, saldo, esse no valor de US$124,000.00 1  pagã-

veio por meio de 2 parcelas nos valores e vencimentos de: -

US$24,000.00 em 07/05/79'e US$100;oo0.00 em 06111179 9  inci-

dindo a partir de 06/11/78,,0s seguintes encargos: comissão - 

de repasse de 7 : 5% ao ano, paga em 06111/78; juros fixos de 

2,375%--líquidos ao ano, mais juros variáveis á uma taxa - -

anual na qual sejam oferecidos dólares americanos, pelo pra 
zo de 6 meses aos Bancos do Mercado Interbancário de Lon-
dres, juras esses calculados no segundo día útil que prece-

der o começo de cada semestre, sobre o saldo.devedor em 
aberto, á taxa cambial vigente na ocasião, pagáveis em - .... 

07/05/79"e 06/11/79. A financiada entregou ao credor as se-
guintes notas promissórias de sua emissão devidamente avali 
nadas, dos seguintes valores e vencimentoss CR$563.800,00 9 - 

em 07/05/79 e CR$2.746.600,00, em 06/11179, referentes ao - 
principal e CR$294.600,00 em 07/05/79 e CR$279.300,00 em -

06/11/79, referentes aos juros, constando do título, multa/ 

e outras condiçáes. Foram também dados em garantia os im' 
continua no verso = 
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veis objeto das matriculas 6321, 6322 9  6323, 6325, 6326, -

6327 e 6328 deste Cartório. 

O, Escrevente Autorizado: 

J sé Eduard S de Mendonça 

R.14 em 31 de Agosto de 2979 

Pela escriturar de 28 de junho de'  1979 9  do 5 2  Cartório de No 
tas._désta Capital, Livro 1781 9  fle,35, a proprietária, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÇES #  já quali-
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira,- 
RG 3 141 326,.e-Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012, deu 

em TERCEIRA HIPOTECA.o imóvel, ao BANCO SAFRA DE INVESTIMEN 

TOS'S/A, com sede nesta Capital, á Rua XV de Novembro, 212, 
CGC 61 088 696/0001-44, representado por Sérgio de Fiori, - 
RG 1 071 323, CPF nQ 007 270 408-04 1  e Alberto Corsetti ;  RG 

2 782 125, para garantia de um contrato de financiamento de' 

capital de movimento firmado em 1°- de junho de 1979, no va-
lor de CR$49.500.000 1 00; que sobre o valor do financiamento 
efetuado incidiu correção monetária pré-fixada calculada á 

taxa de 26,38%, para o período, no total de CR$13.058.694,OC 4 

deduzida no ato; divida essa pagável mediante o pagamento 

de uma única nota promissória, de igual valor e com venci--

mento em 02/01/80, constando do titulo, multa e outras con-

diçóes. Foram também dados em garantia os imóveis objeto --

das matriculas 6321, 6322 9  6323, 6325, 6326, 6327 e 6328 
W2i deste Cartório, 

continua na ficha 06 

L 
	 r 

C486-266A-5E32-FCFF-31 F6-66FA-AD99-8CF1-1308-5751-03 - T - JOAO - Página 10 de 33 



i i 
1 

N 
>0 

~c 

20 
N 
C",( 
a) U 

wf o( c °ro 

cv 

cn 

ó= ó 

N~ 

a 

DÉCIM, 	1,1 
F~ 

1  Folha iC 	~ 96 

OFICIAL DE RE ISPI R & 13E-IMO~PL 688113 

Bei. Bernardo swaldo France 
A4. 	Liberdad 701 	- 	01503-00 
São Paulo 	SP / F ~~Regina~l 	iva 
S i t e 	w w w. o d~(¡~ '~pr / 1 8 r i 
E - m ai I: 	1 8 a ro4YS 	om 	br ,1 

REGISTRO GERAL 
LIVRO N.° 2 

matricula 	~ ücóa 

6324 ~~ C 06 
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São Paulo, 31 de Agosto de 1979 

0 Escrevente Autorizado: 

de  Eduardo 	de Mendonça 

s 	R.15 em 31 do Agosto de.1979—. 

Pela escritura de 28 de junho de 1979 1, do 5 9  Cartório de No 
tas desta Capital, Livro 1781, fls 46, a proprietária, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já quali-
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira e 

Fernando Baptista Proença, já qualificados,  deu em QUARTA  -
HI Per, o imóvel, ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, já 
qualificado, representado por Sérgio de Fiori e Albérto Cor 
setti, já qualificados, para garantia de um contrato de li-  
nanciamenta. de capital de movimento firmado em 02 de maio --  
de 1979 , no valor 'de CR$5.904.392,75; que sobre o valor do/ 

empréstimo efetuado incidiu correção monetária pré-fixada -
calcuíada á taxa de 45% ao ano, e taxa operacional corres--  
pondente a CR$920.59O06. A dívida deverá ser paga mediante 
o pagamento de 6 notas promissórias de emissão da financiad , 

devidamente avalizadas, no valor de CR$1.466.279,18, cada -

uma, com vencimentos em 26/11/79, 28/12179 1  28/01/80 1  ..... 

26/02/80, 27/03/80 e 28/04/80, constando do titulo multa - -e,  

outras condiçoes. Foram também dados em garantia os iméveis 

objeto das matriculas 6321, 6322 1  6323 1 6325, 6326 1  6327 e -

6328 deste Cartório. 

0 Escrevente Autorizado:  

osé Eduar o 	de Mendon a 

( continua no verso) 
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Av.16 em 13 de Março de 1981 

Dos instrumentos particulares referidos no registra seguin 
te, consta que, o Imóvel objeto desta matricula #  tualmente 
vem sendo lançado pelos contribuintes 084 266 0009-35; --^-- 
084 266 0019-0 e. 084 2660043-3 para pagamentos:de impostos. 
conforme provam os recibos do exercício dé 1980, iodos ex-

pedidos'pela kréfeitura desta Capital. 

0 escrevente autorizados 
gio Dias dos Santos 

R,17 em 13 de Março de 1981 

Pelo Instrumento particular datado`de 13 de novembro de . ~ 

1980 9  e ínstrumento particular de retificação, aditamento- 

e ratificação datado de 12 de fevereiro de 1981 1  e Declara 
ção de 13 de janeiro de 1981, a pro prietaria CIA., J.D.O j --

do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, com sede social 
nesta Capital, na Avenida Professor Francisco Morato, n2 7 
Sala A, CGC 62 968 789 /0001-26r,representada por Mgrio.Ma-  

nue3 Proença de Oliveira e Fernando Baptísta Proença *  L -- 
meteu vender o imóvel, a BELA CINTRA IMÓVEIS E REPRESENTAM 
ÇúES LTDA., com sede social, nesta Capital, ¡na rua XV de No-

vembro, 212, sobreloja, CGC 43 710 367/0001-01, representa 

da por Moise Yacoub Safra, RG 2 042 744, pelo valor de Cr$ 

89 357.000,00, que juntamente com o valor dos imóveis obje 
to das matriculas nça 6 321 1  6 322; 6 323, 6 325; 6 326; - 
6 327 e-6 328, perfaz um total de Cr$ 371,500,000,00 a ser 

( contínua no ficha 073 
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pego da seguinte formas a) Cr$ 14.000.000 1 b0.ira data do ti-

tulo, a titulo de sinal e principio de pagamento; b) Cr$ --
44.300.000,00 em uma única parcela sem juros, no dia 12 de 
fevereiro de 1981 9  no ato da outorga da competente escritu-
ra definitiva de venda e compra;-c) Cr$ 20.400, 000 1 00 em u-
ma unira parcela, sem juros no.dia 1 ,2 de abril de 1981; d) 
Cr$ 19,300.000,00 em uma unira parcela, sem juros, no dia -
1 2  de maio de 1981; é) 'Cac$ 72.500.000,00 em uma única parc~e 
la #  sem juros, no dia 12 de outubro de 1981; f) Cr$ -- -_r 
72,500.000t00,emiuma única parcela, sem juros, no dia la de 
março de 1982; g) Cr$ 72 . 500.000 9 00 1  em uma única parcela -
sem juros, no dia 12 de agosto de 1982 e h) Cr$ - - - - --
56.000.000,00, em uma única parcela, sem juros, no dia 19 -
de janeiro de 2983. O presente contrato é celebrado em cará 
ter irrevogável e irretratável. Constam do titulo multas e 
outras condições. 

0 escrevente autorizado: 
gio Dias dos Santos 

Av.18 em 26 de Março de 1981 

Pelo instrumento particular de aditamento, retificação e ra  
.tificação datado de 23.de fevereiro de 1.981, de um lado a 
CIA. J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, já 
qualificada, representada por Mario Manuel Proença de 011 r 
vel,ra e Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELA -
CINTRA IMÓVEIS E REPRESENTAÇÓES LTDA., já qualificada, re-
presentada por J'oseph Yacoub Safra, de comum acordo retifi- 

(continua no verso) . . 
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-caram os instrumentos que deram origem ao R.17, para o fim 
4. de prorrogar o prazo de 90 dias estabelecido na eua cláusu-

la sexta,. Ocaput 11 , por mais 120 dias, a contar de 12 de Fe-
vereiro de 1.981, e bem assim para retificar as suas cláusu 
las segunda, terceira e sexta, az-- quais passargo a ter as -
seguintes redações: " CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo presente ins -
trumento e na melhor forme de direito, a "PROMITENTE VENDE-
DORATI, prometeu vender â 11 P110MISSARIA COMPRADORÀO, o imóvel 
objeto-desta matricula, juntamente com os imóveis objeto` -
das matriculas .6.321......6.322, 6.323, 6.325, 6.326 1  ......... 
6.327 e - 6.328 9  pelo preço certo e ajustado de Cr$ .......,. 

371.500,000,00 (trezentos e setenta e um milhões e quinhen-
tos mil cruzeiros)y a ser pago da seguinte format a)- Cr$.. 
14.000.000 9 00 (quatorze milhões de cruzeiros), neste atò.á 
título de sinal e princípio de pagamento, de cujo recebimen 
to a PROMITENTE VENDEDORA dá a mais ampla e irrevogável qui 
taçgo, para não mais repetir; b)- Cr$ 44.300.000,00 (queren 

te é quetro milhões e trezentos mil, cruzeiros), em uma Úni-
ca parcela, na data dá assinatura da competente escritura 
definitiva de venda e compra, parcela essa que será acresci 
de de correção monetária e juros de 1% (hum.per cento) ao -
mes, contados de 19 de fevereiro de 1.98., até a data. do - 
seu pagamento; c)- Cr$ 20.400.000,00 (vinte milhões e qua 
trocentos mil cruzeiros), em uma única parcela, também ria -
data de assinatura de escritura definitiva, parcela es 
se que será acrescida de -correção monetária e juros de 1% -
(hum por cento) ao mes, contados de 12 de Abril de 1.981, á 
te a data dó seu pagamento; d)- 19.300.000,00 (dezenove mi-
l.ho.es  e trezentos mil cruzeiros), em uma única parcela, tem 

(contínua na ficha os) 
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rim•. matr[.u1a 	~ 

	Zi
6.324 

	

São;jo, 	de, 	Março 	J19 81 

-bem na:.data da assinatura da competente escritura definiti 

va-de venda e compra, parcela,essa que será ácrescida de 	- 

correção molnetária e juros de 1% (hum por cento) no mes, 	- 

contados de 12., de Maio de 1.981, até a data do seu pagamen- 

to; e)- Cr$ 72.50Ó.000,00 (setenta e dois milhões e quinhen- 

tos mil cruzeiros), em uma única parcela, sem juras, no dia 

12 de Outubro de 1.981; f)- 72.500,000,00 (setenta e dois- 

milhões e quinhentos mil cruzeiros), em uma única parcela,- 

sem juros, no dia 19 de Março de 1.982; g)- Cr$ 72.500.000,00 

(setenta e dois milhães e quinhentos mil cruzeiros), em.uma 

única parcela, sem juros, no dia 12 de Agosto de 1.982; e -. 

Q- Cr$ 56.000.000,00 (cinquenta.e seis milhões de cruzei - 	 o 

-.- 	 ros), em uma única parcela, sem juros, no dia 12 de Janeiro 	 ~n 
E. 

de 1.983. 'ICLdUSULA TERCEIRAz A PROMITENTE VENDEDORA, no a- 	- 	.,à;n n 

to do pagamento das parcelas mencionadas na letras'PP", 	"e"- 	 (D~ 

e "d" da cláusula anterior, outorgará à PROMISSÁRIA COMPRA- ~ 
0.n 

DORA, ou a quem esta vier à indicar, ressalvado o disposto- 	 °C 
~E. 

na cláusula sexta deste instrmmento, a competenté escritura 	 T 

definitiva de venda e compra, quando, então, transferirá 	á 

mesma PROMISSÁRTA COMPRADORA, ou a quem esta vier a indicar 

inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dí- 

vidas, dúvidas, impostos em atraso e dè hipotecas, exceção- 

feita 	hipotecas mencionadas na ,cláusula primeira deste  

contrato, toda a posse,' domInio, direitos e ações de que 	é 	 6~ 
`+ F 

titular, sobre os imóveis objeto deste instrumento, ficando 

desde já expressamente ajustado que as parcelas constantes- 	
Q 

das letras 91ef1 a "h" da cláusula segunda deste contrato, se 	 Q 

rao representadas por notas promissórias de emissão da PRO- 	 N 
MISSÁRIA COMPRADORA à favor da PROMITENTE VENDEDORA, em ca- 

( 

	 N 

continua no verso) 

j 
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r 

matrícula 	 ficha 

6.324 	08 
verso 

-ráter "pró-soluto 11 . "CLÁUSULA SEXTA: Na hipotese de a PRO-
MISSÁRIA COMPRADORA não lograr obter alvará autorizados da 
construçáo de edifícios, dentro das normas previstas na atu 
al Lei de Zoneamento_para aquele local dentro dó, prazo de -

120 (cento e vinte) dias `contados de 19 de Fevereiro de .. 
1.981, será facultado à mesmo PROMISSÁRIA COMPRADORA optar-
entre as seguintes alternativas: I - 0 presente contrato pó 
derá ser considerado rescindido pela PROMISSÁRIA COMPRADORA 
com a devoluça , pela PROMITENTE VENDEDORA, do sinal pago., 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados de data em: - 
que for denunciado este instrumento, acrescido de correçgo-
monetária (ORTN) e juros de 1% (hum por cento) ao mee, cal-
oulados à partir de data do seu pagamento até o dia da efe-
tiva devol.uçgo; 11 --A único e exclusivo critério da PROMIS 
SÁRIÃ COMPRADORA,, ser mantido o presente instrumento, hIpo-
tese em que a'PROMITENTE VENDEDORA outorgaria.à PROMISSARIA 
COMPRADORA_.a competente escritura definitiva de venda e com 
pra j  na forma prevista neste instrumento. 13  Ficam retifica -
das todas as demais cláusulas e condições dos instrumentos-

ora retificados, que não expressamente alteradas no presen-
teo 

O Escrevente Autorizado, 	` 
io Dias dos Santos 

ï  

Av. 19 em 29 de Julho de 1981 

Pelo instrumento particular` de 28 de maio de 1981 as partes, 
de um lado como prornitente vendedora: CIA.J'.D.O..DO BRASxLffi 

EMPREENDI=OS E PARTICIPAÇOES, já qualificada, representa 

(continua na ficha 09 ) 

P, 
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GERAL 	 de São Paul 
matricula ilcha 

( 6.324 	r 09 São Pa,  1 	ulo 29 de Julho 	de í 81 l 	 J  

da por Mario Manuel Proença de Oliveira e Fernan4o Batista, 
Proença e de outro lado como promissaria compradora: BS ---  L' 

CINTRA INSVEIs i_ REPRESENTAÇOES LTDA, já qualificada, repre 

sentada por Toseph Yacoub Safra, de çou;um acordo retifica— 

ram ó instrumento particular de 13 de novembro de 19ô0, z.ue 
deu origem ao R.17 a fim de prorrogar o prazo estabelecido, 
no sua cláusula sexta do citado contrato, ate o dia 03 eg. - 
agosto de 1981, e bem assiu retificar a cláusula sexta, a 
qual passará a ter a seguinte redação: CLAUSUL,% ár.XiA:-
hipotese de a promissária compradorP, não lograr obter alva 
rã autorizador de construção de edificios, dentro das nor -
mas previstás na atual Lei de.Zoneament:~ para aquele local-
até o dia 3 de agosto de 15,:1, ,,será facultado a Wesmã pro--

missária.compradora optar" entre* as seguintes alternativas:-
I- O presente contrato~poderá'ser considerado resc^ndido pe 
]fia promissária compradora, coai a devolução, pela provi tente-• 

vendedora, do sinal pago, dentro do, prazo c;e e0  días'ccnt.:-

dos da data em que for denunciado. este inStr unen ta, acri:sc.1. 

do de correção monetária (GícTt;) e juros de li: ao mes, colcu 

lados á partir fìa data do seu pa~,amento até o sia da efeti-

va devolução; II -  A único e exclusivo critério da proiaissá- ¡ 
ria compradora, ser Mantido o presente instrumento, hipote-
se em que a prouitente vendedora outorgaria á promissório -
compradora a competente escritura definitiva toe venda e com 

pra, na forma prevista neste instrumento. Ficar: ratif ik ada, 

todas ás demais cláusulas e condições do citado instrumento, 

não expressamente alteradas pelo presentA. 

0 Escrevente Autorizado, /) 

S= Dias dos Santos  
.ro++s.•k....w~~ mr w.~~~i .moa 	 + 	 _ 	 _ 

continua  no verso - 	 J  
Mod. 14 . UM 41J 	 ó 
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,-AV.20 em 02 de Dezembro de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 29 de'julho de 1981, 
dê umlado a CIA .J4.0.DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICI 
PAÇÓES , já qualificada, representada por Fernando Baptista 
Proença e Mario Manoel Proença de Oliveira , e de outro lado 
BELA CINTRA IM4VEIS E REPRESENTAÇõES LTDA ., ~ë qualificada, 
representada por Moise Yacoub Safra, de comum acordo ,',reti-
ficaram o instrumento , particular que deu origem ao R.17,de s  
te matrioula', para ficar constando que em virtude da Modif i  
cação de Lotes , para a locação da Viela que liga a Avenida_ 
Lineu de Paula Meohado.com  a Rua São Cessiano , nos termos -
de planta e'Alverá na 311181, expedido em 11 de junho de -
1981, aprovados pela Prefeitura desta Capital, o imóvel,ob- 
jeto deste matrícula passou a ter a seguinte descrição3- UM 
TERRENO à Avenida LOPÉS : DE AZEVEDO , constituído pelos lotes 
9 a 19 de quadra Um do Jardim Everest , 24 Gleba , começa num 
ponto situado a 187 , 00ms .do ponto que marca a intersecção -
dos prolongamentos dos alinhamentos da Avenida Lineu de Pau 
19'Maehado e Avenida Professor Prencisco Morato ; dai segueY  
80,79ms.de frente, sendo 36,69mo . em reta e 44,10m9. em cur  
ve, até encontrar a Avenida Lopes de Azevedo ,' e, seguindo. 
pelo alinhamento dessa avenida, mede 52,90me, d e .Yrente, em 
curva e seguindo em direção à rua São Catelano mede 21,40ma 
-em curva, na confluéncia da Avenida, Lopes de Azevedo com a 
rua São Cassiano ; dai, seguindo com`frente-para esta última 
mede 101 ,49ma., sendo 12,80ins, em curva e 88,69ms . em reta 
até encontrar a Viela que liga a Avenida Lineu de Paula Ma-
chado à Rua Sio Cassiono ;- dal, virando à direita, segue em 
reta , confrontando com a aludida Viela na extensão de 65 9 00 
metros, até o alinhamento de Avenida Lineu de Paula Machado 

continua na  ficha 10 -. 
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m.tri.ul a 	 — 	Elah.  

63243 ( 	10 19 151 São Paulo, 02 de Dezembro de 

onde teve início esta descrição, perfazendo a área de ..... 
6.027,65me2. 

0 Escrevente Autorizado s  
S io Dias dos Santos 

AV.21 em 02 de Dezembro de 1981 

Do instrumento particular referido no averbação anterior #  
consta que no terreno desta matricula , foi construido .,UM 
MUNI  com 1,302,Ò Ó

. 
má2., que recebeu o na 46 de AVENZDÁ -

LOPES DE AZEVEDO , conforme alvará de Conservaçgo na 370366 
expedido em 20 de setembro de 19739 pela Prefeitura deste 
Capital, tendo sido a tribuído é consi ação o valor de 0... 
21.428. 830,00 (Valor Venal em 1981) 
0 Escrevente Autorizado, .. 

Sergio Dias dos Santos 

AV.22 em 02  de Dezembro de 1981 

Do instrumento particular referido na AV.20 9  consta o arqui 
vemento do CertifUedo de Quitaçáo do 1APAS/MPAS , 'número... 
084.511, expedido em 16 de fevereiro de 1983., pela Região -
Flecel de Pinheiros , deste Capitel , relativo á construido 
objeto de AV.21 desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sár o Dias dos Santos 

(continua no verso) 

Mod. 14 • 10.0'10 • 11101 
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Av. 23 em 02 de Dezembro de 1981 

Da escritura referid`n'o R.25, consta que em virtude da de 

sáprópriaçãd'de parte ;do imóvel da,matricula 6.3249' 0
,  valor 

total das promessas de venda e compra, objeto dos R.17 des 
ta, R.17/6.321; R.16/6.322; R.17/6.323; R.17/6.325; R.17/.. 
6.326; R.16/6.327; R.16/6.328 deste Cartõrzo, ficou reduzi-
do, para Cr$ 365.743,452,00, 

0 Escrevente Autorizado, 
Se o Dias dos Santos 

Av.24 em 02 de Dézembro de 1981 

Da escritura referida no R.25, consta que o valor atribuído 
.ao imóvel na promessa àe venda e compra, objeta do R.17 des 
ta matricula; foi corrigido, para Cr$ 97.561.245,00, e o va 

for totaÌ das promessas ali referidas, importa atualmente - 
e,, Cr$ ;399.317.474,70. 

0 Escrevente Autorizado, 
Se 'o Dias dos Santos 

R.25 em 02 de Dezembro de 1981 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981, do 5 4  Cartório de - 
Notas desta Capital, L 4  1858, fls. 232, a proprietária, CIA 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, já quali- 
ficada representada por Mario Manuel Proença de Oliveira, - 
RG 3.141.326 e do CIC 033.537.458-15 e Jose' Anibal da Fonse 

' ca Pinto da Motta, RG 5.136.857 e CIC 007.222.518-15, ven - 

(continua na ficha 11) 
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EM 

18.• CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  
GERAL de São Paula, 

m.4rfou] ■ 	~ 	tinha - 	 `''r 

6.324 	11 São Paulo,02 de Dezembro de 1981 

o 

r 

i 
-deu  o imõvel, pelo valor de Cr$ 97.561.245,00 a BELA CINTRA 
IMOVEIS E REPRESENTAÇOES LTDA., já qualificada, representa -
ta..,por Joseph Yacoub Safra, RG 2.192,208 e do CIC na........ 
006.062.27849. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sergio Dias dos Santos 

Av-26 em 02 de Dezembro de 1981 

Em virtude da outorga da escritura definitiva nos termos do 
R.24  fica. cancelado  'o compromisso objeto do R.17 desta ma -
tricula. 

c 	~ 
0 Escrevente Autorizado, 

' 	Sergio Dias dos Santos 

Av. 27 em 19 de Janeiro de 1982 

.Da reapresentação da escritura que deu origem ao R.25 e.... 
Av.23 consta chie a desapropriàção foi feita em parte do imS 
vel, objeto da matricula, 6.323 e não 6,324 como ficou cons 
tango, correção essa feita nos termos do; rágrafo primeiro 
do artigo 21 . 3 da Lei Federal 6.015/73. 

0 Escrevente Autorizado, 

Ser 	ias dos Santos 

AV.28 em 27 de julho de 1984 
> Procedei-se esta averbação, à vista do, requerimento de 16 de 

{ continua rio verso) 

Mod. 14. 10A00 11n1 
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- matricule fiche 

6.324 11 
verso 

julho de 1984, para constar que a adquirente pelo R.25, BELA 
CINTRA IMÓVÉI3 E REPRESENTAÇÕES LIDA, teve .sua denomínação 
social alterada  " para BELA CINTRA 8/A, confozme . instrumento 
particular .. de incorporação e transformação -em sociedade anã-
nima'datado de 26 de janeiro de 1983, arquivado  - sobnúmero.. 
353000950049 , em-14 de julho de 1983 , na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo , publicado no Diário oficial do Estado 
em 26 de julho de 1983. 

A Escrevente Autorizada : 	~_r-- 
\ 

Elizabeth Aparecida Gorgueira 

Av.29 em 18 de agosto de 1987 

Procede -se esta averbação, á vista do requerimento de 08 ,de 
julho de 1987, para constar 'que, a adquirente.~elo R.25 e 
Av.28, BELA CINTRA S/A, ém virtude de alteração em sua razão 
social, passou a girar sob a denominação. de BEL~ CINTRA ÌM6- 
VEIS E REPRESENTAÇOE-8 LIDA, conforme prova o c ntrato social 
de 15 de abril de 1987, devidamente registrado sob n2 ---~-.- 

35207475279, em 01 de junho de 1987, na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. 

dc7 

A Escrevente Autorizada, 
Elizabeth Aparecida Gorgueira 

icrofilmé: Protocolo n2 	134.026 	.. Rolo na 2.383 

continua na ficha 12 -- 
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6.324 
1 Sòo~ubo, 22 da 	maio de 19 97  

Av.30 em 22 de maio de 1997 

INCORPORAÇAO 

Procede-se a presente averhação, A vista do requerimento 

datado de 17 de inarço' de 1.997, para ficar constando que, o 

BANCO SAFRA S/A, INCORPOROU  o credor, das hipotecas do R .,6, 

R.14 e R.15, 8ANCO SAFRk DE INVESTIMENTOS SIA, conforme se 

verifica da Ata 'da Asserriblóia Geral Extraordinária, 

realizada em 29 de julho ~w 1.99 4 , d~ ida~n~  registrada ~ - 	.  
sob nu  84.464/95-1, na Junta Comaroial do Estado da São 

Paulo - ~(7UCESP] .  

' 
A Escrevente Autorizada, 

1 	 Suely dm Menezes C. 

Microfilme: Pro`tocolo n 0  268. 96.—. 
`.' 

_ 

Av.31 em 22 de maio da 1997 	 `- 

CANCCLAMENTO DE HIPOTECA 

' 	( ' 
` 

` 
Procede-se a presente $vmrhaoào, & vista do instrumento 

particular datado de 17 de março do 1'997, para constar que 

o orador, BANCO SAFRA S/#, representado por Ezrm Safra a 

Alberto Conyetti, com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, II, da 1-oi~6'015173,  autorizou o cancelamento da 

hipoteca okj_eto do  , desta matricula. | 

Q 

~ 
=~ 
~ ~ 

P C 

co 

N m 

(Y_) 

-- continua i -ia verso - 
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\ 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 32 em 22 de maio de 1997 

CANdELAMENTO DE  HIPOTECA 

Procede-se a Pres,  an te averba ção, A vista do instrumento 

particular referido na Av.31, par`a constar que o credor,,-.-- 

BANCO SAFRA S/A, 'com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, 11, da Lei 6.015/73, autorizou o cancelamento da 

hípoteca _objeto  do R,13,  desta matricula. 

Súely de Menezes, C. Palma 

Av.33 em 22 de maio de`1997 

CANCELAMENTO DE  HIPOTECA _- 

Proceda-se a presentp averbação, â vista do instrumento 

~particular refe . 	' na Av.31, para conatar, que o credor, 

BANCO SAFRA 8/A' com  fundamento no artigo 261, Inciso 1 o 
' 

artigo 167, II. do Uni 6.015/73,  autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto do 	 ° desta matricula. 

` 

A Escrevente Autorizada, 
} 	 | 

- 

 

cont i nua  na fïcha 13 - ~ 	' 
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DÉCIM 4 
matriculo Ilcho 

6.324 	 13 
São Paulo, 	22 de 

	maio 1 	de 19 97 

F__34 em 22 de maio de 1997 
CANCELAMENTO DE HIPOTECA  

Procede-se 1a presente averbação, á vista do `instrumento 

particular referido na Av.31'; para constar que o credor, 

BANCO SAFRA S/A, com fundamento rio artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, II, da l.ei 6.015/73, autorizou o cancelamento da ,  

hipoteca objeto do R.15  desta matricula. 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

Microfi.lme:_Protocolo numero 	268.199 
t 	 , 

Av.35 em 2 de outubro de 1997 

CADASTRO ATUAL 

Procede-se a presente averbação, A vista da escritura 

referida na averbação seguinte, para ficar constando que o 

imóvel objeto da presente matrícula, está. cadastrado,' 

atualmente na Prefeitura do Municipio de São Paulo, pelo 

contribuinte na 084.266.0046-8, conformo  : :prova a notificação 

recibo do exercício de 1997. 

O Escrevente Autorizado, 

Mauricio Gonçalves de Alvim 

continua no verso 
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AV.36 em 2 de outubro de 1997 

CISÃO PARCIAL 

Procedê'-se a presente averbação, A vista da escritura 'de 13 

de 'junho de 1995, do 12 0 . Cartório de Notas desta Capital, 
(Livro 1.333, folhas 272), para constar que em decorrência 

da  CISA0  PARCIAL, é consequente divisão do RatrImUio social 

da _praE?rietària pelo -R.25, BELA - CINTRA IMõVEIS E 

REPRESENTAÇOES. UMA, com sede nesta Capital, na Avenida 

Paulista, no- 2,100, inscrita no CGC no- 43.710.36710001-01, 

representada par João Inácio Puga, RG 3.79 . 0.897-SP e CPF 

006.538.618-34 e Alberto Corsetti, RG 2.782.125-SP e CPF 

035.871.508-34, nos termos do instrumento Rártícular 'de1 

cisão parcial.  o .outras avenças, firmado em 24104/1995 %  

arquivado sob .0 na 86.739/95-5, na JUCESP e Reunião dos 

Sócios Quotistas outorgada, realizada em - 24/04/1995, 

registrada na citada JÇJCESP sob no-  86.740195-7, a imóvel 

objeto ;da presente matricula, avaliado em R$164.111,09,  

verteu para o capital! social da  LETERO ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇOES..LTDA, com sede nesta Capital, 'na . Avenida 

Paul ista, nQ- 2. 100 1  inscrita  no CGC no- 43`,826.83310001~19,, 

representada por João In&cio Puga e Alberto Corsetti, já 

identificados. Consta. declarado no titulo objeto deste 

registro que a transmitante apresentou a Certidão Negativa 

de Dèbi to n0  . 713.348, Série F, expedida em 13 de março de 

1995, pelo,,INSS, Aggnria Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

como a certidão de quitação de tributos federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal na 26.327, 

expedida em 23 de maio de 1995, pela 89- DRF-SP/0ESTE, nesta 

continua na ficha 14 

Á 
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	6.324 	t 	14 	
São Paulo, 02 ` de out bró de 1997 

Capital. 

0 Escrevente Autorizado, 	 ; 

Mauricio Gonça ves de Alvim 

icrofilrne:Protocolo nco. 27+4.182,-- 

Av.37 em 12 de novembro de 1997 

r 
ALTERAÇ90 DE RAZÁO SOCIAL  

i datado-. de-,22 de outubro . de 1997, para constar que, em 

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento 

virtude da alteraçã6 da razão sociál da propridtAriá, L.ETERO 

ADMINISTRAÇAO E REPRLSENTAÇ0ES` L.TDÁ., a mesma passou a! 

denominar-se LETERO 	- PUBLICIDADE , 	ADMINISTRAÇPíO E 
i 

REPRESENTAÇdES LTDA., 	conforme 	prova 	o 	instrumento- 

particular ,de incorporação, alteração da razão do Ojeto 
l 	 , 

social e Consolídacâà,  do Contrato Social datado de 14 de 

i  ddxembr'o de 1995, registrado sob nãmero 5.749/96-7, na 

JUCESP . 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 
i 

Av.38 em 12 de novembro de 1997 

i 
ALTERAÇAO DE RAZÃO SOCIAL  

Pracede-áe a presente averbação, A Vista do roqusrirnenf.o 

referido na Av.12, para constar que, em virtudes da altera40 

da 	razão 	social 	da prapriotarí, , LETERO 	PUBLICIDADE, 

Í 	 - continua no versa 
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i 

ADMINISTRAÇA0 E REPRESENTAÇUES LTDA., a mesma Passou 'a 

denòminar -se SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS,..: 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇt)ES LTDA., com sede no Municipiri ; .de 

Haruer , neste Estado ;  na Alameda Madeira, n4  53, 7c,  andar, 

Alpriaville, conforme prova - o instrumento particular de 

alteração parcial do Contrato.. Social datado de 29 dP 

fevereiro de 1996, registrado sob nÚmero—43- 692/96--5, na 

JUCESP.  

A Escrevente Autorizada,  

í~ 
Suely de.  Menezes C. Palma 

Av.39 em 12 der novembro de 1997 

ALTERAÇAO DE RAZÃO SOCIAL  , 

Procede-se a presente averi:)açãa, a vista do requerimento 

referido na Av.12, para canatar que, cem virtude da alteração 

da razão social da proprietária, SODEOA-SDCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES LTDA., a mesma 

passou a denóminar -sG SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES S/A., conforme prova a Ata da 

AssErmbló.ia Geral de Transformação de sociedade por, quratas dei 

responsabilidade Limítada em Sociadade Anônima, realizada.em 

19 de março de 1996, registrada sob número 54.415/96-2, na 

JUCESP. 

- continua na ficha 15 - 

vi 
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5áo Ppulo, 12 de 	 e 19 97 

A C.sertavente Autorizodá,  

Suely de Menezes C. Palma 

Micl-ofil Me Protocolo número 276,37E  

Av.40 em 16 de novembro de 2004 

11 DEMOLIÇÃO E ARQUIVAMI g NTO OÉ  CND 

Pelo requerimento datada de 08 de outubro .  de 2004, da proprietária, 

SODEPA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS , PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇ Ô ES SIA , com sede na Cidade de São Caetano do Sul, 

deste Estado, na Rua Amazonas n 0  521 5 0  andar, conjunto 52, já 

qualificada , representada por Alberto Corsetti e Tiago Canguçu de 

Almeida , verifica - se que o PRÉDIO à AVENIDA LOPES DE AZEVEDO n° 
46, mencionado, na Av , 21 desta matricula, EQI DEMOLIDO conforme 

prova o Certificado de Conclusão de Demolição n° 2002128017-00, de 

20 de agosto,- -de 2002, e apostilado n° 20021287017-01, de 14 de 

outubro .  de 2003 , expedidos pela Prefeitura desta Capital. Foi 

apresentada e arquivada nesta data, após a verificação de sua validada 

Via Internet, a Certidão Negativa de Débito do INSS n 0  047892004- 

21032040; CEI: 30.160.02086176 1  emitida em 17 de setembro de 2004, 

na forma do disposto na Lei 8.212191, e Ordem de Serviço n° 207199. 

A Escrevente Autorizada , —_--_—__ °,~_-_,___ 

Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 403.213  

- continua no verso - 
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LIVRO N° 2 - REGISTRO' GERAL 

k. 

Av.41 em 15 de setembro de 2006 

ALTERAÇÃO DE RAZÂO SOCIAL  

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento datado de 

23 de agosto de 2006, para constar que a proprietária pela Av.36, 

SODEPA - SOCIEDADE-- -DE EMPREENDIMENTOS; PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇBES SIA., em virtude da alteração de sua razão social, 

passou a giràr sob a denominação de  LETERO EMPREENDIMENTOS,, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto, de 2006, 

registrada sob o n° 205.736106-3, em 04 de agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo- JUCESP. 

A Escr.eventã -Autorizada, ------ _-_- 	--------------- 

Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222 

Av.42 em 16 de abril de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procéde-se à presente averbaçâg, à vista do requerimento datado de 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28 de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Pauto - JUCESP, em 12 de setembro de 2008, sob o n° 

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste 'Estado em 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.36, LETERO 

- continua na ficha 16 - 
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6.324 	 16 	São Paulo, 	16 de abril de 2009 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇãES SIA,  TEVE  
1 

'SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autoriza  

Ferna a ueiroz Alves 

Av.43 em 16 de abril de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL- -- ' 

Procede-se á presente averbação, á vista do . requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 18 de novembro de 2008, registrada na' Junta Comercial 

do Estado de São Paulo — JUCESP, em 26 de novembro de 2008, sob o 

n 0  386.044108-9, publicada no Diário Oficial deste Estado em 28 de 

novembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.36, 

LETERO GESTORA DE RECURSOS SIA, TEVE SUA RAZÃO SOCIAL 

ALTERADA para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autorizada 

ZFern 	ueiroz Alves 

Microfilme: Protocolo número 495.107 

R.44 em 20 de Junho de 2011 

CONFERÊNCIA DE BENS 

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

- continua no verso - 
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registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo = JUCESP, em. 

06 	de 	janeiro` de 	20 .11, 	sob 	o 	n° 	16.311111-5, 	e 	do 	Instrumento ` 

Particular de Rerratificação da Alteração Parcial do Contrato Social 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o.n°  
161.5.16111-7, 	a 	proprietária 	pela Av.36,' JS 	ADMINISTRAÇÃO 	DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2 0  andar, sala  

203, em Alhaville, Barueri, neste' Estado, já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi,  transmitiu o  

imóvel 	desta 	matricula, 	a 	titulo 	de 	CONFERENCIA 	DE 	BENS , 	a 

GARDENA 	PARTICIPAÇOES 	LTDA, 	com 	sede nesta 	Capital, 	na _ 	. J  

Avenida Paulista n° 2.100; CNPJ n° 13.055.06810001-10, representada 

pela.'JS Administração de Recursos SIA, já qualificada , e pela Gercom 

Representações e Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$117.722,65, para integralização 

do capital social da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda 	 _ 
Protocolo 552.137 	Instrumento Particular 

~ Fim dos atos praticados, continua na página 31 —  
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LIVRO N 	2 	REGISTRO  18. CARTÓRIO DE' RE(51 
GERAL de São Paulo matricula 	fi 	h ca- 

6 35 	01 1 
Abril J 	São Paulo, 27 de 	 de 19 77 

~J 

IM VELt - UM TERRENO á AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO, cone 
tltuido pelos lotes d® 1 à 8 e 20 á 25 da quadra .UM, do Ja 
dia Evárest , 2e Gleba , no 13 9  Subdistrito ,Butantã , com as -
seguintes medidas e confrontações tem Inicio ;nuas divisas-
num ponto da Avenida Lineu de Paula Machado, junto da Viela 
de Passagem que liga essa Avenida ã Rua - Sáõ Cassiano; dai -
confrontando com a aludida VIELA , segue na extensão de 65m-
até encontrar o alinhamento da Rua São Cassiano ; dai viran-
do a direita , segue _ em reta pela RUÁ S10 CASSIANO, na ex -
tensão de 112m ; dai virando a direita e confrontando com -
propriedade da Cia. J.D,O. do Brasil Empreendimentos e Par-
ticipações , segue na extensão de 71m em quatro "segmentos d 
12 9 50=, 10m 9  13 9 50m e 35m respectivamente , até encontrar 
alinhamento da Avenida Lineu de Paula . Machado ; dai girando-
a direita , com frente para essa .-Avenida , mede 11,8m .até en'-

contrar a'citada Vícla , ponto onde teve inicio esta descri- 
çãõ;,  com a área de 7 632 9  00m2. 
PRMIRARIAt- • CIA. J .D.O. AO BRASIL ' EMPREENDIMENTOS E PAR-
TICIPAÇõES, com sede nesta Capital , na Avenida Lopes Azeve-
do, n9 46 9  C0C n9 062 966 78910001. 
REGISTROS ANT$RIORES t- Transcriçãõ 100 040 e Matrícula nQ 
8 765 do 109 Cartório de Registro de Imóveis. 
o Oficãl, 

Antonio Barreto de 

Av 1 em'• 27 de Abril de_ 1977. 
Conforme R 1/8 765 do 109 Cartório de Registro de Imóveis,-
o imóvel àbjeto da presente Matrícula, juntamente com outros 
imóveis , foi dado em hipoteca ao BANCO SAFRA S/A, pira ga -
rantia da divida de 0$10 730 000 1 00. 

(continua no verso). 
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matrícula 	f ich a 

C 6 325 	l-1 verso 

0 Oficial, 
Antonio Barreto de Mendon a 

R 2 em 27 de Abril de 1977. 
Pela escritura de 13 de dezembro de 1976, do 5 9  Cartório de 
Notas desta Capital, (L2 1:629 fxs',24), a proprietária, já 
qualificada, representada por Mario Manuel Proença de 011 -
veira, Mod 19 RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença,Mod-, 

	

19 RG 2 565 012,:. deu 	hipoteca de 22  araú, o Imóvel ao 
BANCO 9AFRA S/A,CGC.•ne. 58 160 . 769, ,com séde nesta Capi - 
tal, para garantia de um empréstimo de 8$2 636 700,00, cor-
respondente na data do contrato à US$220 000,00,—referente-
ao Çontràto de Repasse de-- -Emppéstimo`Externo, incluindo-se-
no valor da dívida os, imóveis objeto das Matriculas6321,6322 
6 3231-:6 324 1  6 326,..6 . 327 e 6 328 1  pagáveis no prazo de-, -
342 dias,'a contar da data do titulo, devendo durante o re 
ferido prazo, efetuar amÀrtizaçóes parciais em 6 de maio de 
1977, no valor de US$24 400 900 e em 07 de novembro de 1977- 
no valor de US$196 000,06; constando do titulo, multa de -
20% e outras condiçóe8. 
0 -Oficial, 

Antonio Barreto de M 

R 3 em 5 de Maio 'de 1977. 
Pela escritura de 7 de março de 1977, do 52 Cartório de No-
tas desta Capital, (L§ 1 648 - fls 1), a próprietária, já qu` 
lificada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira 
Mod. 19 RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença,Mod 19 RG-
2.565 012,  ãeu,em hipoteca de à  grau  o imo vel_ao BANCO SA-
FRA. DE INVESTIMENTOS $/A, com séde nesta Capital, à Rua XV- 

(continua•na ficha ne 2) 
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LIVRO N°. 2 - REGISTRO 	18. 0  CARTÓ R I O DE REGIS ~bFv)ìjVÉIS 	
va 

GERAL de São Pa 

	

matricula 	fi c h a -- 

	

6 325 	2 
05Maio de 1977 Sao  Paulo, 	de 

de Novembro , 212, CGC ng 61 088 69610001, representado por 
Alberto Corsetti , RG Mod . 19 -  2 782 125 e Manoel Ferreira 
Pinto Neto ,RG.3 145 734, para garantia de um empréstimo de 
0$4 000 000 9 00 9  incluindo -se no valor de garantia , • imóveis 
objeto dás Matriculas 6 321 9  6 322 1  6 323, 6 324, 6 326 9  
6 327 , 6 328 9  o quê , ,  sobre o valor do empréstimo incidiu co 
reça monetária pré-fixada , calculada à taxa de 4096 ao ano - i 

 taxa opereciònal correspondente a 68923 232,22 para o pe-

ríodo e que deverá ser pago mediante o pagamento de uma ún 
ca parla do valor de 0$6 528 856,00 , representada por um 
nota promissória de emissão da,01a . J.D.O. do Brasil Em 
preendimentos e Participações , `devidamente avalizada e com 
vencimento para o dia 13 de fevereiro de 1978: 
0 Oficial, 	 1 

Antonio Barreto de Mendonça 

R. 4 em 13 de outubro de 1977. 
Pela escritura de 20 de junho de 1977 9  do 52 Cartório de - 
Notas desta Capital (L2 1 64$", fls. 210) 9  a proprietária,- 
já qualificada , representada por Maio Manuel Proença de -
Oliveira, RG Mod . 19, 3 141 326, e Fernando Baptista Proen 
ça, RG Mod. 19, 2 565 012,  deu em hipoteca de 44 unau  o 
imóvel, ao BANCO'SAFRA DE INVESTIMENTOS $/A., com sede nes 
te Capital, à Rua XV de Novembro, nQ 212 1 : CGC 61 088 6961 
0001, representado por Sérgio De Fiori, RG 1 071 323, e Ma-
noel Ferreira Pinto Neto, RG 3 145 734, para garantia de 
um empréstimo de CR$13 000 000,00, sôbre o qual incidiu -
correção monetária pré-fixada, calculada à taxa de 40% ao 

ano e a taxa operacional correspondente a CR$1 904 406 9 52, 

para o período, e que deverá ser pago mediante o pagamento 

f 	 (continua no verso 
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matricula 	 ficha 

6328 ~2~ 
verso .! 

de uma Nota Promissória, no valor de CR$20 157 943,00, com 
vencimento para o dia 22 de maio de 1978.  Multa de lQ%. Em 
garantia desta divida foram dadost mbém os imóveis objeto 
das Matr{colas 6 321 á 6 32 , e 6. 3 à 6 328. 
0 escrevente autorizado, 

Bernardo Os ald Francez 

P 

Av. 5 em 15 de Mar9® de 1978 
Pela escritura. de 9 de dezembro de 1 977, do 59 Cartório de 
Notas desta Capital, (LQ 1 6681 fls 164), as partes contra-

tantes, de um lado: a. COMPANHIA J.D.O. DO BRASIL EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇOES, já qualificada, e de outro lados o 
BANCO SAFRA S/A, ,  acordaram  em 0  já qualificado 	 prorrogar ~'o 
vencimento da hipoteca que deu origem ao R.2 desta e das ma 
triculas ngs. 6 321, 6 322, 6 323, 6 324, 6 326, 6 327 	e 

6 328, deste Cartório, sómente com relação ao vencimento fi 
nal da parcela correspondente a US$172 000,00 9  que passa a 

mesma a ter os seguintes vencimentos: 2 parcelas com venci-
mentos em 8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978, a 

taxa cambial vigente na época em que forem devidos; que, so 

bre.'.o saldo devedor do referido contrato, incidirão a par-

tir 'de .7 de novembro de 1 977 9  e até a liquidaçáo, do débi tc  

é taxa cambial vigente na`época em que forem devidos: a)- 

comissão de repasse, cobrada da seguinte forma: 7,5% anual-

e antecipadamente calculada sobre o saldo devedor em aberto 
á taxa cambial vigente na comissão de cada pagamento, sendo 
que a primeira parcela da comissão de repasse no valor em 

moeda corrente'nacional correspondente a US$12 133,34, foi-

paga no ato da prorrogação; b) - juros fixos de 2,375% ao 

( continua na ficha 3 ) 
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matricula '— ficha 
6 325 3 

São Paulo, 15 de 	Xargo de 19 78 

ano, mais juros variáveis a uma taxa anual pela qual sejam. 

oferecidos dólares americanos pelo prazo de 6 meses, aos Ban 
cos do Mercado Interbancário de Londres; juros esses calcu-
lados no segundo 'dia útil que preceder o começo de cada s e l  
mestre pagáveis em 8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de -
1 978; que em substituição aos títulos a que se refere a -' 
cláusula 12a do contrato original, ora prorrogado, e repre -

sentando o saldo devedor atual do contrato, a devedora entre 
gou ao'Banco Safra S/A, 'as seguintes notas promissórias de 
sua emissão devidamente avalizadas com os seguintes valores 
e vencimentoss 0447 100,00 1  vencimento 8/5/78; 0.......•... 
3 267 600 9 00 9  vencimento 6/11/78; referentes ao principal e 
0237 600,00, vencimento 8/5/78 e 0242 300,00,. vencimento em 

6/11/76, referentes aos juros; ficando também ratificadas -~ 
todas as demais cláusulas, condições e termos do contrato -
original. 

0 Oficial, 
I 

,--_.Antonio Barreto de Mendonç 

N .o a 
E~ 

ó a  
N O' 

N ~ 

~@ 
w E¡ 9 0 1  
Co 

R. b era 19 de Junho de 1978 
Pela escritura de(S de junho de 1978 , do 5 9  Cartório de No-
tas desta Capital ( LQ 1 715, fls . 52),'a proprietária, CIAM 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES ', coa sede 
social neste Capital , 1 Avenida Profet o~r Fraxíciaco' Hora te #  
ae 7 1  sala "A", CGC 62 968 789/0001, representada por Mario 
Manuel Proença de Oliveira e Fernande Baptista Proença , RG 
2 565 012-SP, e RG Mod . 19 9  3.141 326-SP, respectivamente , 
deu • isgóvel em "Pito** de 52 trau ,' 

no BANCO SAFRA DE IN -  
VESTIUNTOS 9/A, coa sede nesta Capital, na rua XV de Xovoa 
bro, 212, CGC 61 088 696/0001 -44, representado per Sergio - 

MOD. 14. 5000 - 8,77 

Q 
Q 

N 
N 

N I  

ó 
ó 
ó�  

ó® 
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motrículd
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eha -3. 6 325 	3  
verso 

de Flori, RO 1 071 323-SP, e CIC 007 270 408104 e Monaelo -

Alizuli, RO 1.648.416-SP e CIC 020 367 118/04, 
1 para garan 

tia de um empréstimo de Cr$31 000 000,00, incluindo-se no 
valor da garantia, imóveis objeto das matrículas 6321, 6322 1  
6323 1  6324, 6326 1  6327 e 6328 9  e que sobre e valor do em -

préstimo incidiu correçWo`monet®ria pró -fixada, calculada ó 
taxa de 40% - ao ano, e a taxa operacional correspondente a -

Cr$5 601 700,00, para o período e que deverá ser pago media n  
te o pagamento de uma única paroola de valo de 99 
$49 042 279900, representado por uma nota promissória de 
emissão da' Cia. J. Do O. do Brasil Empreendimentos e Parti-
cípaçmes, devidamente avalizadae opa vencimentopara o dia 
14 de meie de 1979. 
0 Oficial Sì batituto, 

Bernardo Oews o Prencoz 

R. 7 em 05 de Julho de 1978 

Pela escritura de 13 de junho de 1978 1  do 59/Cart®rio de N_ 
tas desta Capital (L2  1 715, fie *. 68) 9  a proprietária, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E/ PARTICIPAÇOES, com sede 
social"nesta Capital, na Avenida éròfessor Franoisço Morato 
no. 7, sala "a ", C.GC .62 968 789/9001,, reproientada,.,por.„Mario 
Manuel Proença de oliveira e Fernando Baptista Proença, Rgs 
3 141 326 SP e 2 565 012-SP, respectivamente,  deu o imóvel  

em SEXTA HIPOTECA, ao BANCO SAFW DE INVESTIMENTOS S/A, cem 

sede social nesta Capital, na rua XV de Novembro , 212; "CGC 

61 088 696/8001/44, representada por Sergio de Fi®ri, RG n2 

1 071 323 -SP-, e CIC 077 270 409/04, e Mencelo Almuli, RG 

1 648 416-SP 9 _n CPF 020 367 118, para garantia de um emprés 

( continua no ficha 4 ) 
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LIVRO N.° 2 REGISTRO 	16,°  CARTÕRIO DE REGIST 	~ 1  ' 
GERAL 	 de Saio Paulo 

t 	 matrícula 	ficha 

6 3?5 	4 	Sio  Paulo,,05 de' Julho 	de 19 76 

timo, referente ao "Contrato de Financiamento de Capital de 
Movimento ", que tomou m no 06 .102.567, 4, no valor de Cr$ 
$6 500 004 9 00; que , sobre o valor do empróctito , efetuado 
Incidiu correção monetária pré-fixada , calculada s taxa de 
40% ao ano, e taxa operacional correspondente a Cr$ 
41 072 500,00, para o período , mediante o'pagamento de rama 
nota promissória , devidamente avalizada , no valor de Cr$ 
$10 172 . 500,00 9  com vencimento para o dia 22 de março de 
1979 , constando de título multe e outras condiçóes, foram 
dados também em garantia es imóveis objeto das metriculas 
6321, 6322, 6323, 6324 9  6 26, 6327 o 328 8  deste Cartório. 

0 Oficial Substituto, 
Bernardo Cava o F ncez. 

Av. 8 em 31 de agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular datado de 26.de junho 
de 1979 1  o credor, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A.,  auto-
rizou o cancelamento da hip'oteca objeto. do R.7, desta matrí 
cuia. 

0 Escrevente Autorizado,  

J sé Eduaro S, de Mendonça 

Av. 9 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 
ó.. credor, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., autorizou o 
cancelamento da, hipoteca objeto do R',,4, desta, matricula. 

(continua no verso) 

Mod. 14 - 6.000 - x/78 

N O Ó_ Ó~ N~ O-- M ®u 
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5CDD-9152-BE7E-0485-6F64-278E-0107-3FF0-1308-5751-17 - T - JOAO - Página 7 de 32 



1  

matricula 	ílcha 

6 325 	04 
vareo 

0 Escrevente Autorizado, 	cu,?--.~ 

se Eduá o S. de Mendonça 

Av. 10 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979, 
o credor, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., autorizou o 
cancelamento da hipoteca objeto do R.3 1  desta matricula.,' 

0 Escrevente Autorizado,  

se Eduard . de Mendonça 

Anu. 11 em 31 de Agasto de 1979 

Nos termos do instrumento particular datado de 25 de:junho 
de 1979, o credor, BANCO SAFRA S/A.,  autorizou o cancelamen  
to dia hipotoca  objeto do R.2 e Av.5, desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado, 	 ê---O  

	

J se Eduar o 	de Mendes  onça 

Av. 12 em 31:de,Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 25 de junho de 1979 

epéla Av.3/8765 do 102 Cartório de Registro de Imóveis,foi 
cancelada  a hipoteca mencionada.na . Av.l, desta matrícúla,em 
virtude da autorização dada pelo credor, BANCO SAFRA S/A, 

0 Escrevente Autorizado, GVt  

J s Eduard S. de Mendonça 

(continua na ficha 5) 
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REGISTRO GERAL  18,° CARTbRIO DE RE   

ÚVRO N: 2 de São Paulo 
matrícula 

6325 	J  E 05  1 

ffc6a  

São Paulo , 31 de Agosto de 1979 

R. 13 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 2 de março ,de 1979 , do 52 Cartório de No-
tas desta Capital, livro 1 740 , fls.279 9  a proprietária, COM 
PANHIA J.D.O.DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, já 
qualificada , representada por Mario Manuel Proença de;01i -
veira , RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG na 
2 565 012 9  deu-em segunda hipoteca oteca o imóvel ao BANCO SAFRA-
S/A., com sede nesta Capital , na rua XV de Novembro , 212,CG 
58 160 789/0001.28, representado por Sergio de Fiori, RG n 
1 071 323 e CPF 007 270 408-04 e Moncejo Almuli, RG n 
1 648416, CPF 020 367 118-04  --,,.para garantia do saldo deve-
dor de um contrato de empréstimo firmado em 30 de novembro- 

i 

de 1976, saldo esse no valor de US$124 000,00 , pagáveis por 
meio de . 2 parcelas nos valeres e vencimentos de: US$ .....: 
US$24 000',ÓO em 07 /05/79 e US $100 000 , 00 em 6/11/79, inci . 
dindo a partir de 6/11/78 os seguintes encargos: comissão - 
de repasse de 7,5% ao ano , paga em 6/11 /78; juros: fixos de 
2,375% lIquidos ao ano, mais juros variáveis a`.uma taxa a -

nual na qual sejam oferecidos dólares americanos , pelo pra-
zo de 6 meses aos bancos do Mercado Interbancário de Londre 
,juros esses caldulados no segundo dia útil que preceder.o -
coméço de, cadá semestre, sobre o saldo devedor em aberto, á -
taxa  .cambial vigente na ocasião pagáveis em 7/5/70~À 
6111/79. A financiada entregou ao credor as seguintes notas 
promissõrias de sua emissão devidamente avalizadas, dos se- 
guintes valores e vencimentos : Cr3h563 800,00 em 7/5/79 	'e 
Cr$2 746 600, 00 em 6/ 11/79, referentes ao principal 	e 
Cr$294 600,00 em 7/5/79  e Cr$279 300,00 em 6111179 9  referen 

tes aos juros, constando do titulo, multa e outras condições 
i 	 (continua no verso) 

Mod. 10 • 0.000 6179 
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matricula 	flchs 

6325 	05 
vereo- 

Foram também dados em garantia os imóveis objeto das matri-
culas 6 321, 6 322, 6 323, 6 324, 6 326 9  6,327 e 6 328 1  des-

te Cartório. 

0 Escrevente Autorizado,  

i 	à 
osé Edudo S. de Mendonça 

R, 14 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, do 5 2  Cartório de No- 
tas desta Capital, livro 1 781, fls. 35, a proprietária, CIA 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, já qualifi 
cada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira, RG 
3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012,  deu  -.. 
em terceira hipoteca o imóvel ao BANCO SAFRA DE ÌNVESTIMEN- rr i ryrr  

TOS S/A.',-:.com•sede nesta. Capital, á rua KV de Novembro,_ 212 9  
CGC 61 088.  696/0001-44, representado põr Sérgio de Fiori,RG 
1 071 323, CPF 007 270 408-04 e Alberto Corsetti, RG 	n9 
2 782 125, para garantia de um contrató de financiamento de 
capital de mçviment.o firmado em 1 de junho de 1979, no valór 
cie Cr$49 500 .000,00;-que sobre o valor do financiamento efe-r 
tilado indidiu.correção-monetária pré-fixada calculada ,a taxa 
de 26,38% para o período, no total de Cr$13 058 694,00 9  dedo 
zida•no ato; divida essa pagável mediante o pagamento de uma 
única nota promissória, de igual valor 'e com vencimento em 
2/01/60, constando do..tltulo multa e outras condições. Foram 
também dados em garantia ris imóveis objeto das matriculas,- 
6 321, 6 322, 6 323 1  6 324, 6 326,...6 327 e 6 328, deste Car-
tório. 

(continua na ficha 6) 
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de São Paulo 

São Paulo, 31 de Agosto de 1979 

. y
+~n 	

T  ~: ~.:  i 

A 

REGISTRO GERAL 
LIVRO W- 2 

matrícula 	— 

6325 	~ 
Efcha r 06 

1 0 Escrevente Autorizado, 
de Mendonça 

o 

i 

R. 15 em 31 de Agosto de 1479 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, do 5Q Cartório de 
Notas desta Capital, livro 1 781, fls. 46, _ .a "proprietária , 
CIA. J.D.O DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, já 

qualificada :'representada por Mario Manuel Proença de 011 - 
veira e,Fernando Baptista Proença, já qualificados, deu em 
Quarta Hipoteca o imóvel ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, 
Já qualificado,' representado por Sérgio de Flori e Alberto-
Corsetti, já qualificados, para garantia de um contrato de 
financiamento de capital de movimento firmado em 2clé maio -
de 1979,  no valor de Cr$5 904 392,75; Que sobre :ó valor do 
empréstimo efetuado incidiu correção monetária pré-fixada -
calculáda á taxa de 45% ao ano e taxa operacional,  ,corre spon 
dente a Cr$920 590,36. A divida deverá ser paga mediante o 
pagamento de 6 notas  -,promissórias de emissão da financiada, 
devidamente avalizadas,rio valor; de Cr$1 466 279,18 cada - u-
ma, com vencimentos em 28/11/79, 28/12/79, 28/01180; 26/02/ 

80, 27/03/80 e 28/04/60, constando do titulo multa e outras 
condições. Forem também dados em garantia oa imóveis ̀ objeto 
das matriculas, 6.321, 6 322; 6. 323 1  6 324r  6 326, 6327 .  e 
6 328, deste Cartório. __  11 

0 Escrevente Autorizado,  

Sé Eduardo d.  de Mendonça 

- continua no verso 
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matrícula 	ficha — 
r 	1 6325 	06 -- verso -_ 
Av.16 em 13 de Março de 198-11 

Dos instrumentos particulares referidos no registro seguin-
te, consta que o imóvel objeto desta matricula, atualmente 

vem sendo lançado pelos contribuintes ngs.. 084 266 0001~8; 
084 266 0002-6; 084 266 0003 -4; 084 266 0004-2; ............ 
084 266 0005-0; 084 266 0006-9; 084 266 0007-7; 

084 266 0008-5; 084 266 0020-4; 084 266 0021-2; .........., 

084 266 0022-.0; 084 266 0023-9; 084 , 266 0024-7 e 

064 266 0025-5, para pagamentos de impostos, conforme pro-

vam os reicibos dá exercício de 1980, todos expedidos pela -
Prefeitura desta Capita].. 

0 Escrevente Autorizado, 

o Dias dos SentAs 

R.17 em 13 de Março de 1981  

Pelo instrumento particular datado de 13 de novembro de -

1980 e instrumento particular de retificação, aditamento e 

ratificação datado de 12 de fevereiro de 1981, e Declaração 
de 13 de janeiro de 1981 1  a proprietária CIA, J,D.O, DO BR A  
SIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, com sede social nesta 
Capital, na Avenida Professor Francisco . Moráto nQ 7 9 6 sàla A 
CGC 62 968 789/0001-26, representada por Mário Manuel Proen 
ça de Oliveira e Fernando Baptista Proença,' prometeu ven-
der o imóvel, a BELA CINTRA IM6VEIS E REPRESENTAÇÚES LIDA, 
cola sede social nesta Capital, na rua XV de Novembro 212, -
sobreloja, CGC 43 710 . 367/0001-01, representada por Moise -

Yacoub Safra, RG 2.042 744, pelo valor de Cr$104.686.000,00, 
que juntamente com o valor dos imóveis objeto das matricula 
n2s._6321 t  6322 1  6323 1  6324 1  6326, 6327 e 6328 1  perfaz um 

l 
- continua na ficha 7 - 
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LIVRO W 2 - REGISTRO 	1 8.° CARTÓRIO DE REGIV 	IO` 
GERAL  

m.tri.ula 	 floh. 	~~+ 

5325 	07 	
são Paulo, 13 de Março de 19 81 

total de Cr$371.500.000,00, a ser pago da seguinte formas 
,a) Cr$14.000.000,00 na data do titulo, a titulo de sinal e 
principio de pagamento; b) Cr$44.300.000,00 em uma única 
parcela sem júros, no dia 1-° de fevereiro de 1981, no ato 
da outorga da competente escritura definitiva de venda 	e 
compra; c) 0$20,400.000,00 em uma única parcela, sem juros 
no dia 12 de abril de 1981; d) Cr$19.300.000,00 em uma uni 
ca parcela, sem juros, no dia 12 de maio de 1981; e) Cr$.., 
$72.50011000,00 em uma, única parcela, sem juros, no dia 12 -
de outubro de 1981; f) 0$72.500.000 9,00 em uma única parce~ 
la, sem juros, no dia 19 de março de 1982;  
$72.500.000,00 em uma única parcela, sem juros, no`,dia 12  
de aáosto de 1982; e h) Cr$56.000.000,00 em uma única parca 
Ia, sem juros, no dia 12 de janeiro de 1983. 0 presente con 
trato é celebrado em carater irrevogável e irretratável. 
Constam do titulo multas e outras condições. 

N 

O a  ECO 
~ó 
°a 
2o 

U) 
x m 

a~ 

~•,E . 
O~ U 

0 Escrevente Autorizado 

o Dias dos Santos 

AV.18 em 26 de Março de 1981 

Pelo instrumento particular de aditamento, retificação e rã 
tif icaçáó datado de 23 de fevereiro de'1981, de um lado a - 
CIA. J'4.0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇUS, já. - 

qualificada,  representada por Mario Manuel Proença de-Oli-» 
tveira e Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELA -
CINTFZA IMÓVEIS E REPRESENTAÇÚES LTDA, já qualificada, repre 
sentada por Joseph Xacoub Safra, de comum.. acordo retifica-
ram os instrumentos que deram origem ao R.17, para o fiar de 

continua no verso) 
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prorrogar o prazo de 90 dias estabelecido na sua cláusula -

sexta, 11 caput" 9  por mais até 120 dias, a contar de 12 de fe-

vereiro.de 1981 0  e bem assim para retificar as. suas cláusu-

las se-g-anda, terceira e sexta, as quais passarão a ter as s e  

guintes redaçães: " CLÁUSULA SEGUNDA : Pelo presente instrumen 
to e na melhor forma de direito, a "PROMITENTE VENDEDORA" 
prometeu vender á 11 PROMISSÃRIA-COMPRADORO, o imóvel objeto/ 

desta matricula, juntamente com os imóveis objeto das matri-

culas 6321, 6322 9  6323,-6324, 6326, 6327 e 6328, pelo prega/ 

certo e ajustado de CR$371,.500.000,00 (trezentos e setenta e 
um milhóez e quinhentos mil cruzeiros), a ser pago da seguin 
te forma: a) CR$14.000.000 00 (quatorze milhões de cruzei-- -
ros), neste ato, a título de sinal e princípio de pagamento, 
de cujo recebimento a 11 PROMITENTE VENDEDORÀ" dá a mais ampla 
e irrevogável quitação, para não mais repetir; b) CR$....... 
44.300.000,00 (quarenta e quatro milhóes e trezentos mil cru 
zeiros), em uma ''icica - parcela, ria--data da assinatura da com-
petente escritura definitiva de venda e compra, parcela essa 
que será acrescida de .correção monetária e juros de 1% (huri 
por cento) ao mes, contados de 12 de fevereiro de 1981 9  até 
a data do. seu pagamento; c) CR$20.400.000,00 (vinte milhões/ 
e quatrocentos mil cruzeiros), em.uma única parcela,.também/ 
na data da assinatura da escritura definitiva de venda e com 
pra, parcela essa que será acrescida de correção monetária e 
juros de 1% (hum por cento) ao, mes, contados de 14 de abril/ 
de 1981, até a data `do seu pagamento; d) CR$19.300.000,00 -
(dezenove milhões e trezentos mil cruzeiros), em uma única - 
parcela, também na data da assinatura da competente escritu-
ra definitiva de venda e compra, parcela essa que será acres 

(continua na ficha 08) 
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cida de correção monetária e juros de 1% (hum por cento) ao 
mes, contados de 12 de maio de 1981,.atá a data do seu paga-
mento; e) CR$72 .,500.000 0 00 (setenta , e dois milhóes e quinhen 
tos mil cruzeiros ), em uma única parcela, sem juros, no dia 
la de outubro de 1981 ; 	CR$72.500 .000,00 ( setenta e dois - 
Milhões e quinhentos mil. cruzeiros), .em uma única parcela,,-
sem juros , no dia 12 de março de 1982 ; g)'CR$72 .500.000,00 -
(setenta e dois milhaes e quinhentos mil cruzeiros ), em uma 
única parcela , sem juros , no dia 19 de , agosto de 1982; e h)-
CR$56 . 000.000 , 00 (cinquenta e seis milh6eá . de.cruz'eiros), em 
uma única parcela, sem juros, no dia 12 de Janeirode 1983." 
Com_ TERCERA : A "PROMITENTE VENDEDQRA ", no ato do paga-
mento das parcelas mencionadas nas letras "b", "c" e "dif  da 
cláusula anterior , outorgará à "PROMISSÃâIA COMPRADORA", ou 
a quem esta vier a indicar , ressalvado o disposto ` na cláusu- 
Ia sexta deste instrumento, a competente escritura definiti-
va de vénda e compra, quando , então, transferirá à mesma 
"PROMISSÁRIA COMPRADORA 0 , ou a quem esta vier a indicar, in-
teiràmente livres e desembaraçados de quaisquer $nus, divi-
das, dúvidas , impostos em atraso e de hipotecas , exceção fiei 
ta ás hipotecas mencionadas na.cláusula primeira deste con~ 
trato, toda a posse, - domínio , direitos e açóes de que é tatu 
lar, sobre os imóveis objeto .  deste instrumento, ficando dez- 

. 	. 	 ~ ~_ 	 -- 
de  já  expressamente ajustado que as parcelas constantes das 
letras +fé,f a "h" da cláusula segunda deste contrato , serão -
representadas por notas promissórias. de emissão da 11PROMISSÁ 
RIA COMPRADORA 0  á favor da "PROMITENTE VENDEDORA%, em cará- 
ter "pró-solutoif : i,CLÁUSULA SEXTA s Na hipótese de a 11 PROMIS- 

SÁRIA COMPRADORAff não lograr obter alvará autorizador da 
J 

(continua no verso) 

co 
I~ 

' N  
N 

N 

IA . 10.000.7/8o 

IL 
	

I 	 6= 

v: 
~ 

= 	 5CDD-9152-BE7E-D485-6F64-278E-0107- 3FF0-1308-5751-17 T - JOAO - Página 15 de 32 

t 	.. 



0 
	

í-1. 

matrloula 	 ffaG• 

6325 	08 
vergo 

construção de edifIcios, dentro das normas previstas na 
atual . Lei de Zoneamento para aquele local dentro do prazo -

de 120 (cento e vinte) dias contados de 12 de fevereiro de 
1 1981, será facultado á mesma "PROMISSÁRIA COMPRADORA" optar 
entre as seguintes alternativas: I) 0 presente contrato po-
derá01 

  ser considerado rescindido pela "pROMISSÁRIA COMPRADO-
RA%, com a -devolução, pela 11 PROMITENTE V'ENDEDORA 11 9  do sinal 
págo, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data 
em que for denunciado este instrumento, acrescido de oorre 
ção monetária (ORTN) e juros de 1% (hum por cento) ao mês,-
calculados â partir da data do seu pagamento até o diga da -
efetiva devolução; II) A único e exclusivo critério da "PRO 
MISSÁRIA COMPRADORAft, a ser mantido`o presente instrumento, 
hipótese em que a 11PROMITENTE VENDEDORA 11  outorgaria à "PRO-
MISSÁRIA COMPRADORAU a competente escritura definitiva de -
venda e compra, na forma prevista neste instrumento,«Fioam 
ratificadas todas as demais cláusulas e condiçõea doa ins-
trumentoa-ora retificados; que não expressamente alteradas/ 
no presente. 	 ! 

O Escrevente Autorizado: cá. 
o Dias dos Santos 

Av. 19 em 29 de Julho de 1981 

Pelo instrumento particular de 28 de maio de 1981, as parte 

de um lado corno promitente vendedora:'CIA. J.D.O. DO BRASIL 

tMPRLENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já qualificada, representa 

da por Mario Manuel Proença de Olíveira e Fernando Batista-

Proença e de outro lado como promissória compradora: "BELA . 

(continua na ficha 09) 
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CINTRA IMCfVLiS E REPRESENTAÇOLS LTDA 1' já qualificada, regre 

sentada por doseph Yacoub Safra, de comum acordo retificar en  
o instrumento particular de 13 de novembro de 1980 que deu-
origem-ao R.17, a fim de prorrogar o prazo estabelecido na-
sua cláusula sexta do citado contrato, até o dia 03 de agoá 

to de 1981, e bem assim retificar - a cláusula sexta, a qual-
pa'ssará a ter a seguinte redação: CLAUSULA SEXTA: N o hipote 
se de a promissória compradora, não lograr obter alvará au-
torizador da construção de edil icios, dentro das normas pre 
vistas'na atual Lei de Zoneemento para aquele local' até' o -
dia 3 de agosto de 1931, será facultado a mesma'promissária 
compradora opt lar entre as seguintes alternátivas: 1- 0 pre-
sente contrato poderá ser considerado rescindido pela pro--
missária compradora, com a devolução, pela promitente vende 
dora, do sinal pago,dentro do prazo de 90 dias contados da-
data em que for denunciado este instrumento, acrescido de - 
correção monetária (ORN) e juros de 1% ao mes, calculados-
é partir de data do seu pagamento até o dia de efetiva dev o  
lução; ZI-- A úníco e exclusivo critério da promissória com-
pradora, ser mantido o presente instrumento, hipotese em --
que a promitente vendedora outorgaria,à promissária`èompra- 
dora a dompeten~te escritura definitiva de venda e compra 
 forma prevista neste instrumento, Ficam.ratificadas to--

das as demais cláusulas e condiçóes do . citado instrumen -to,-
nao,  expreçsamente alteradas pelo present 

Ò Escrevente Autorizado, 

ergio Dias dos Santos 

0 Mad, 14 10.000 • 4101 

(continua no verso) 
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Av. 20 em 02 de Deziembro de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 29 de julho de 1981, -

de um lado a CIA. J.D.0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICI 
PAÇbBS, já qualificada, representada por Fernando Baptista` 
Proença,e Mario Manoel Proença de Oliveira, e de outro Ia - 
do: BELA CIN TRA IMOVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA., já qualifi-
cada, representada por Moise Yacoub :Safra, de comum acordo , 
retificaram o instrumento particular que deu origem ao R.17, 
desta matricula, para, ficar constando que em virtude da Modi-
ficação de Lotes, para a locação da Viela que liga a Avenida 
Lineu de Paula Machado com a Rua São.Cassiano, nos termos da 
planta e Alvará no 311/81,-.-expedido em 11 de junho de 1981 , 
aprovados pela prefeitura desta Capital, o imóvel, objeto -
desta matricula passou' ater a seguinte descrição: UM TERRE, 
NO -a AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO, constituído pelos lo - 
tes 1 ã 8 e 20 â 25 da quadra Um, do Jardim Everest,.2a. Gle 
ba, localizado â 183,00m do ponto que marca a intersecção -
dos prolongamentos dos alinhamentos da Avenida Lineu de Pau-
1a ,,Machado e Avenida Professor Francisco Morato; dai segue -
65,00m junto.ã Viela, até encontrar o alinhamento da Rua São 
Cassiano, onde segue em reta na extensão de 118,31m; dai, vi 
rando â direita, confrontando com terreno de.propriedade da 
Cia,. J.D.O. do -- Brasil Empreendimentos e Participações, na ex 
tensão de 71,00m, divididos em quatro segmentos de 12,50m; -
10,00m; 13,50m e 35,00m, respectivamente, ate' encontrar-o a-

linhamento-da Avenida Lineu de Paula Machado, onde segue na-
distancia de 12,4*,31m, até encontrar o ponto inicial da pre-
sente descrição, perfazendo a área total de 8.012,15m2. 

(continua na ficha 10 
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0 Escrevente Autorizado,~,;~,.,,~ 
Sego Dias dos Santos 

AV.21 em 42 de Dezembro de 1981 

De escritura referida no R.23 , conste que em virtude da de-
sapropriação de parte do imóvel da matricule 6324, o valor 
total das promessas de venda e compra objeto do R.17 deste 
e dos 8.17/6321 9  8.1616322 9  R.17/6324'1  8.18/6326 9  8.1616327 
8,1716323 9  R.16/6328   deste Cartório, ficou reduzido, para -
036% 143.452 9  00. 

0 Escrevente Autorizadoll  
Ser .Êo Dias dos Santos 

AV.22 em 42 de Dezembro de 1981 

De escritura referida no R.23 0  consta que o valor atribuído 
ao imóvel na promessa de venda e compra, objeto do R . 17 das ,  
te matricula , foi corrigido, para 3114.296.641 , 00, a o 'va-
lor total das promessas ali referidas , importe atualmente - 
em 0399 .317.474,70. 

r 

0 Escrevente Autorizado, 2à2r~~
S  o aias dos_ Santos 

UbtÁVI a 
190  

~a 

~a 
E~ 

ó a  
m o 

m~ 
UM 
m~ 
(J W 

OÚ 
ao 

W  

F'P 

l,l 

R.23 em 02 de Dezembro de 1981 

Pela escriture de 31 de agosto de 1981 , do 52 Cartório de 
Notas desta Capital, LQ 1858 9  f1s.232 ,. a proprietária', CIA. 

- continue no verso - 
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J.D.O, do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já q,uiali 
ficada; representada por Mario Manuel Proença de Oliveira, 
RG 3.141.326 e do CIC 033.537.458-15, e José Aníbal de Fon-
seca Pinto de Motta, RG 5.136.857 e CIC 007.222.518-15, v~en 
deu o Imóvel., pelo valor de 8114.296.641,00, a BELA CINTRA 
IM6VEIS E REPRESENTAÇóüS LTDA., já queliflceda, representa-
da por Joseph Yacoub Safra, RG 2.192.208 e do CIC sob o 0. 
006.062.278-490 

0 Escrevente Autorizado, 
Ser o Dias dos Santos 

_-AV.24 em 02 de Dezembro de 1981 

Em virtude de outorga da escritura definitiva nos termos do 
R.23 9  fica cancelado o compromisso objeto do R.17 deste ma-
tricule. 

0 Escrevente Autorizado,  
Sérgio Dias dos Santos 

Av.25 em 19 de Janeiro de 1982 

Da 'reapresentação da escritura que deu origem ao R.23 e .... 
Av.21 1. consta que a desapropriação fei feita em parte do im o  
vel objeto da matricula 6.323 e não 6.324 .como ficou constara  
do, correção essa feita nos termos do par afo primeiro do 

artigo 213 da Lei Federal 6.015/730 

0 Escrevente Autorizado, 

Ser\T~e~ias dos Santos 

(continua-na- - ficha -13) 
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AV.26 em 27 de julho de 1984 
Procede-se esta averbação , a vieta do requerimento de 16 de-
julho de 1984, para constar que a adquirente pelo R.23, BELA 

CINTRA IMdVEIS E REPRESENTAÇÕES LIDA, teve sua denominação 

social alterada para BELA CINTRA 3/A, conforme instrumento -

particular de incorporação e transformação em aociedade anó-~ 

nina datado de 26 de janeiro de 1983, arquivado sob numero.. 

353000950049, em 14 de julho de 1983, na Junta`Comercial do-
Estado de São Paulo , publicado no Diário Oficial do Estado -
em 28 de julho de 1983. 

A Escrevente Autorizada: 

Elizab®th Aparecida Gorgueira 

Av.27 em 18 de agosto de 1987 
Procede-se esta averbação, á vista do requerimento de 08 de/ 
julho de 1987, para constar'que, a adquirente pelo R.23 e --
Av.26, BELA CINTRA S/A, em virtude de alteração em sua razão 

( social passou a girar sob a denominação de BELA CINTRA INd--

VEIS E - REPRESENTAÇÓES LTDA, conforme prova o contrato social 

de 15 de abril de 1987, devidamente registrado sob n9 

352074752799 em 01 de junho de 19879 na. Junta Comercial do -
Estado de São Paulo, 

Í 

A Escrevente Autorizada, ,- 

Elizabeth Aparecida Gorgueira 

Microfilme: Protocolo nA 134.026 	- Rolo n§ 2.38; 

continua no verso - 
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A. .28 em 22 dm maio da 1997 

datado de 17 de março de 1. 997, . para f icar constando que, o 

BANCO SAFRA S/A, INCORPOROU  o:  credor, ' da% hipotecas do R.6, 

R. 14 e R. 15, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conforma se 

verifica da Ata da Assembl Ma Geral Extraordinária, 

realizada em 29 de julho de 1.994, dev idamente registrada 

sob no 84.464/95-1, na Junta Comercial, do Estado de São 

/ 
A Escrevente Autorizada, 

Suoly da Menezes C. Palma ~ 
Microfilme: Protocolo n*  268.196 

` 
' 

Av.29 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE  HIPOTECA 

~ Procede-se. a presente avmrbação~ & vista do instrumento 

particular datado 6e 17 de março da 1'997, Aar4'.00nstar que 

o credor, BANCO SAFRA S/A, representado por Ezra Safra e 

Alberto Coraettï, com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 187,  II, da Lei 6.015/73,  autorizou o çancelamento da 

hipoteca objeto do R.6,.. objeto desta matricula. 

- continua nu ficha '2 - 
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A' Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 	' 

Av.32 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede-se a presente averbação, ã vista do instrumento 

particular referido na Av.29, para. constar que o credor, 

BANCO SAFRA S/A, repr•esentado par Ezra Safra e Alberto 

Corsetti, com fur)damento no artigo 251. Inciso ï e artigo 

167, li, da lei 6.015/73,  autorizou o cancelamento da  

hipoteca objeto do R.15, objeto desta matricula. 

A Escrevente Autorizada, 	 &V 

Suel.y de Meneies C. Palma 
r 

Microfilme:Prdtocolo n0-._268.196  

Av.33 em 2 de outubro de 1997 

CADASTRO ATUAI_ 

Procede-se a presente averbação,., á vista da escritura 

referida na averbação seguinte, pára ficar constando que o 

i.muvel objeto da presente matricula, está cadastrado, 

atualmente na PrePei,tura do Mt.rrt.ici.pi.o•..de São Paulo, peba 

contribuinte na 084.266.0045-1, conforme prava a notificação 

recibo do exercício de 1.997. 

- continua na ficha 13 - 
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São Paulo, 22 de 	maio 	de 1 97 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Pa1Ma 

Av.30 em 22 de.maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede- se a presente averbação, á vista do instrumento 

particular referido na averbação anterior, para constar Que 

o crédcr, BANCO SAFRA S/A, representado por Ezrà.Safra e•. 

Alberto Corseatti,, com ;fundamento no artigo 251, Incíso I e 

artigo 167, II, da Lei 6.015/73,  autorizou o cancelamento da  

hipoteca objeto do R.13 , objeto desta matricula. ç  

A Escrevente Autorizada, u~- 

Suely dia Menezes C. Palma 

Av.31 em ,22 .de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procedo--se a presente averbação, A vista do instrumento 

particular referido na Av. 29, para constar que o credor, 

BANCO SAFRA 5/A, representado por ,  Ezra Safra e Alberto 

Corsetti, com fundamento no artigo 251, Inciso I e artigo 

167, II, da Lei 6.015/73, autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto do R.14, objeto desta matricula.  

, 

-- continua no verso - 
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6.325 	 13 
02 	de 	ou 	r 	1997 São Paulo, 

D Escr evente Aut0 ri nado,  

auricio Gonçal es dá A.lvim 

Av-34 em 2 de outubro de 1997 

CISNO PARCIAL  

Procede•-se a presente averbação, 	A vista da escritura de 13 
de 	.junho de 	1995, 	do 	12p. 	Cartório dá 	Nota-s 	desta Capital, . 

(Livro 	1.333, 	folhas 	272), 	para constar que _em decorrência 

da CI5M PARCIAL, e consequente divisão do patrini8nio social  

da 	proç rietária 	 —  -pela 	R.23, 	BELA 	CINTRA 	IMUEIS 	E ó ~ Ey. 

REPRESE NTAÇOES LMÃ, 	com 	sede 	nesta 	Capital, 	na 	Avenida 
 

a 

Paaulistã  '  na 	7,. 100, 	inscrita 	no 	CGC 	na 	43.710.367/0001.-01 
_ 

T 

representada por 	João 	Inácio 	Puo  r 	RG 3.790,e97-SP 	e CPF 
rr d 

i 
006.53£3.618-34 	e 	Alberto 	Corsetti, 	RC 	2.7R2,125-Sn 	u 	CPF  2)É 

--  
• 

 p o. 
U 

.. 035.£371.5013-34, 	rios, 	ter-mos 	do 	instrumentô 	particular 	de 

' outras cicão 	parcial 	o 	 avenças, 	firmado 	em 	24/04/1995, 

arquivado 	sob .o 	nç)- 	86.739/95-5, 	na 	JUCESP 	e 	Reunião 	doc, 

Sócios 	Quotístas 	outorgada, 	realizada 	ern 	24/04/1995, 

registrada 	na 	ci.t:ada 	JUCFSP 	sob 	n4 	86.740/95-7, o 	imóvel  

abjeto 	dá 	pre.sento 	matricula , 	- avaliado 	com 	R$218.152,32 , Or) 
Cn 

verteu 	para 	o 	capital. 	social 	da 	L.CTERO 	AD,MIN 1STRAÇA0 	E rry  

REPRESENTAÇOES 	LTDA,. com 	sede 	rios ta 	Capital, 	ria 	Avenida 

Paulista, 	n0- 	2.100, 	inscrita 	no 	CG(,' 	nQ 	43.826.833/0001 - 19, 

representada 	por 	João 	Inicio 	fuga ; e 	Alberto 	Corsetti, 	já QQ 

i dertt:,:ifica,dos. 	Corista 	declarado 	no 	tí tulo 	objeto 	deste I :  
N 

registro que 	a 	transmitente aprasontou,a 	Certidão 	Negativa N 
d' 

de 	Dób1. to n 0 . 	713.34£3, 	Série F, expedida tem 13 de marro de 	' N 

- 	carltinua no verso  
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6.325 	~13 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 
vemo 

1995, pelo INSS, Agência Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

como a certidão de quitação de tributos federais 

administrados pela Secretaria da Rerei-ta Federal na 26.327, 

expedida em 23 de maio de 1995, pela 8-  DRI=-SP/OESTE, nesta 

Capital. 

O Escrevente Autorizado,  

haurício G~onça vas de Alvim 

Mic rofilme,Protoculq no-. 274.182 	 r 
i 	 ~ 

Av.35 em 13 de novembro de 1997 

ALTERACAO DE RAZÃO SOCIAL 

F2 rocede-se..a. presente averbação á vista do requerimento 

datadç de 22 de outubro de 1997, para constar que, em 

ví.rtude da alteração da razão social da proprietária, LETERO 

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇOES LTDA-, a mesma passou a 

denominar-se LETERO - PUBLICIDADE , ADMINISTRAÇÃO E 

R£PRESENTAÇOES LTDA., 	conforma prova o instrumento 

par:tc,ular, de '  incorporaçãa, alteração da razão do objeto 

social.. e Consolidação do Contrato Social datado de 14 de 

dezembro .,de 1995 -9  registrado sob número 5.749/96-7, na 
3UCESP. 

A .  Escrevente Autorizada, 

Suely dei Menezes e. Palma 

-  continua na ficha 14 
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6.325 	 14 

São Paulo, 13 de 

Av.36 em 13 de novembro de 1997 

ALTiERAÇA0 DE RAZÃp SOCIAL  

Procede-se a presente averbação, á vista do `requerimento 

referido na Av.35, para constar que, em virtude da alteração 

da . razão .social da _ proprietária, _ LETERO c. PUBLICIDADE, 

ADMINISTRAÇMO E REPRESENTAÇóES LTDA., a mesma passou a 

denomínar -- se SODEPA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES LTDA., Com sede A Alameda 

Madeira, '53, 7c,  andar, Alphaville, 6arLreri/SP;.._ conforrne~ 

prova o iásLr'- umento particular dei alteração parcial do 

Contrato Social datado de 29 de fevereiro de 1996, 

registrado sob número 43.592/96-•5, na JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palmar 

Av. -37 em 13 de novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  
Procede.--se a presente averbação, à vista do requerimento 

referido na`Av.35, para constar que, em virtude da alterado 

da razão social da proprietáría, SODF-PA-•SOCIEDADE DE 

E~MPREENOIMENTOS, PUBLICIDADE F PARTICIPAÇOES LIDA., a mesma 

passou a denominar-sa SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 
PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES S/A., conforme prova a Ata da 

Assemblêia Geral de Transformação de sociedade por quotas de 

r"p_onsabí1idade Limitada em Sociedade Anónima, realizada em 
- continua no verso -- 
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LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

19 de março de 1996, registrada sob némero 54.415/96-2, na 

JUCESP. 

A Escrevente Autorizada, 	.su.(vux~r ► `6~P.fcQ.  

Suely de Menezes C. Palma 

Microfilme: Protocolo número 276.377  
i 

Av.38 em 15 de setembro -de 2006 

ALTERACÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimentó datado de 

23 de agosto de 2006, para constar que a proprietária pela Av.34, 

SODEPA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇÕES SIA., em virtude da alteração de sua razão social 

passou a girar sob a denominação de LETERO - EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES S/A., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob o n° 205.736106-3, em 04 de agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222 

- continua na ficha 15 - 
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6.325 	 15 	São Paulo, 17 de março de 2009 

Av.39 em 17 de Março de 2009 

ALTERACÂO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se à presente averbàção, à vista do requerime'ntõ datado de 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléiá Geral Extraordinária 

realizada em 28 de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo — JUCESP, em 12 de setembro de 2008, sob o no 

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste Estado em 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.34, LETERO 

EMPREENDIMENTOS , PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA,  TEVE  

SUA - RAZÃO SOCIAL ALTERADA  para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autoriza a,  

Fern 	a Queiroz Alves 

Av.40 em 17 de Março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 18 de novembro de 2008, registrada na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo - JUCESP, em 26 de novembro de 2008, sob o 

n° 386.044108-9, publicada no Diário Oficial deste Estado em 28 de 

novembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.34, 

- continua no verso - 
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6.325 	 15 

LETERO GESTORA DE RECURSOS SIA,  TEVE SUA RAZÃO SOCIAL 

ALTERADA para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autorizda,  

F a a Queirgz Alves 

Microfilme; Protocolo número 492.580 

R.41 em 20 de Junho de 2011 

CONFERÊNCIA DE BENS 

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração , Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 

06 de janeiro de 2011, sob o n° 16.311111-5, e do Instrumento 

Particular de Rerratificação da Alteração Parcial do Contrato Social, 
r 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.34, JS ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2 0  andar, sala 

203, em Alphaville, Barueri, neste Estado,.,já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi, transmitiu o' 

imóvel desta matrícula, a título 'de CONFERÊNCIA DE BENS, a 

GARDENA PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta Capital,-na 

Avenida Paulista n° 2.100, CNPJ n° 13.055.06810001-10, representada 

pela JS Administração de Recursos SIA, já qualificada, e pela Gercom 

Representações e Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

- continua na ficha 16 - 
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6.325 	 16 	São Paulo, 	20 de junho de 2011 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$139.559,58, para integralizaçáo, 

do capital sócia1 da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda  

Protocolo 552.137 	Instrumento Particular 

***"Fim dos atos praticados, continua na página 32,.***" 
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180  Oficial de Registro de Imóveis 

CERTIFICO ainda, que a presente certidão é reprodução autêntica da ficha a que se refere, 

extraída nos termos do parágrafo 1 1  do art. 19 da Lei 6.015173. 

Emolumentos: 	Oficial: 	R$ 20,83 	Estado: 	R$ 	5,92 

Cart. Serv.: 	R$ 	4,39 	Reg Civil: 	R$ 	1,10 

Trib. Just.: 	R$ 	1,10 	TOTAL: 	R$ 33,34 

Custas recolhidas por verba. 

O referido é verdade e dá fé. Eu, Escrevente Autorizado, procedi as buscas, verificações 'e 

assino. 

à1\ são 	o, 20 de junho de 2 	1:05:18 h 

OFICIAL 1 SUBSTITUTO 

!_! Suely de Menezes Carvalhol(-4-Sérgio Dias dos Santos 	!_! Adiei de Almeida 

!_! Sara Francez 	 !_! Maria Ap. Cavalcante Silva !_! Mauro Honda 

!_! Maurício G. Alvim 	!. 1 Daniel Francisco de Souza !_! Nilson Pinto Siqueira 

!_! Eduardo Queiróz Rodrigues !_! Carlos Ramalho Ferrari 	!_! Mariney Primo 

Menezes Lagos 

.Esta Certidão contém 32 páginas que estão no rodapé numeradas de 1,a 32. 
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LIVRO NA 2 - REGISTRO 
GERAL 

Mofrtcula -
1
ní,

-
1 6  326  J_J 

i 	S I[ e: W W W 	Q • S` f-m hh 4 1 	r I 
1 8 Ri~  

18.o CARTóRIO DE REGU  
de Sao Paulo 	

R  ' 

São Paulo, 05da 	maio 	de 1977 

i 

IMÓVEL: UM TERRENO á RUA CARLOS FERREIRA, constituído pelo - 

~m 
aa~  °N distrito, Butantã,medindo 15,40m de frente, por 47 1 30m cb Ia 

lote 9 da quadra 6, do Jardim Everest, 24 gleba, no 13 2  sub  

do direito, visto do terreno; 40,90m -do lado esquerdo, tendo ~rM 

nos fundos a largura de 14,30m, coma área de 628,40m2, con- 0 

frontando do lado direito`,com o lote 10, do lado esquerdo 
com o lotè 8 e nos fundos com o lote 1.(Cont. 
PROPRIETÁRIA : CIA. J. D .  0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PA R  
TICIPAÇÓES, com  sede nésta Capital, á Avenida Lopes Azevedo, 
46, CGC 062 968 789/0001: 

REGISTRO ANTERIOR t Transcrição 98 192 e tnatrIcula 8 766 do 

149 Cartório de Registra de Iinóveis . . 
0 Oficial, 

wc 
Antonio Barreto de 

AV. 1 --e-m 27 de abril de 1977, 

Conforme R.1/8766 do 104 Cartório de RegIs tro de Imóveis, o 
imóvel, objeto da presente matricula, juntamente com outros 
imóveis, foi dado em hipoteca ao BANCO SAFRA S/A., para gá 
rantia da divida de Cr$10 730 000,00. 
0. Oficial, 

Antonio Barrëto de Mendonça 

R. 2 em 
Pela escritura de 13 de dezembro de 1976 do 52 Cartório dè,. 
Notas desta Capital (L2 1629 9  fls. 24) a proprietária;' já` 

qualificada, representada por Mario Manuel.Proença de Oli -
veira; Mod. 19 RG 3 141 326 e Fernando'Baptiste Proença,Mod. 
19 RG 2 565 012,  deu em hipoteca de 2 4  grau  o imóvel ao BAN 
CO SAFRA S/A., com sede nesta Capita1 9  (CGC nQ 58 160 789) =  

( continua no. verso ) 
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para garantia de um empréstimo de Cr$2 636 700,00, corres -
pondente, na data do contrato,'a US$220 000,00, referente 

ao`,.Càntrato de.Repasse de Empréstimo Externo, incluindo- se' 
no valor da divida, imóveis objeto das matrlculas,:6 321, 
6 322,' 6 323 1  6 324, 6 325, 6 327 e -6 328, pagáveis no - - prá 
zo de 342 dias, a contar da data do titulo, devendo durante 
o referido prazo,,efetuar amortizações parciais em 6 de maio 
de 1977, no valor de US$24 000,00, e em 7 de novembro de 

1977, no valor de US$196 000,00, constando do titulo multa_ 
de 20% e outras condições. 

0 Oficial 
Antonio Barretode M 

R. 3 em 05 de maio dè 1977 
Pela escritura' de 7.de março de 1977, do 52 Cartóríõ de Nó 
tas desta Capital (Ls.1648,fls. 1) a proprietária, já,.quali 
ficada, representada Mario Manuel Proença de Oliveira , 

Mod. 19 RG 3 141 326~e Fernando Baptista Proença, Mod. 19 , 
RG 2 565 012,  deu em hipoteca de 32 grau  o imóvel ao BANCO 
SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., com sede nesta Capital, á .. Rua 
XV de Novembro, 212 0, CGC 61 088 696/0001, rerpresentado por 
Alberto Corsett., RG Mod. 19 - 2 782 125 e Manoel Ferreira 
Pinto Neto, RG '3 145 734, para garantia ae.um  emprestimo , de. 

Cr$4 000 OOO,OÒ, incluindo-se no valor de garantia, imóveis 
objeto das matriculas, 6 321, 6 322, 6 323 1  6 324 1  6 325, 

6 327 e 6 328, e que sobre - o valor do empréstimo incidiu - 
correção monetária pré-fixada', calculada à taxa de 40% ao 
ano e taxa operaoional correspondente a Cr$923 232,22, pá 
ra o peri.odo e que deverá ser pago mediante o pagamento de 
uma única parcela do valor de Cr$6 528 856,00, representada, 

( continua na ficha 2 ) 

1 BF4-18E1-191A-98E3-339A-386D-B5EA-8D9E-1308-5751-33 - T - JOAO - Págína 2 de 30 



~t 
fi~oo•• 

 . n. _ s 	
l " F ha n° 

t<k 1 	OFICIAL DE Edil 	dlQflWl 	. 688/13 

Bel. Bernar o Oswaldo Fran 
Av. 	Libe rd de, 	701 	- 	o150 	-0 	1 

y São Paulo 	SP / 	~~~:jjj~}~ 	7Fulva 
-. 

S l t e 	w w d~~` 	p o~1~y~~j"~̀EE~b r 	r i 
§9 ~__........ E- m a i I 	1 aRFC 	W 	c o i 	b, 
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matricula— 	_ ficha 

326 	f 	2 
São Paulo 	05 de 	maio de 19 77 

por uma nota promissória de emissão da Cia. J. D. 0. do Bra-
sil Empreendimentos e Participações, devidamente avalizada - 
com vencimento para o dia 13 de fevereiro de  .19781 
0 Oficial 

Antonio Barreto de Mendon 

Av. 4 em 13 de outubro de 1977. 
Da reapresentação da escritura referida no R. 2, consta que 
o terreno mede 14 9 50 m de frente , e não como ficou declarado 
Correção esta feita nos termos do A tQ. 213, paragrafo 10 da 
Lei 6 015. 
0 escrevente autorizado,, 

Bernarda Osw ldo drancez 

R. 5. em 13 de outubro de 1977. 
Pela escritura de 20 de junho ¢e 1977, do 59 Cartório de No-
tas desta Capital (LR 1 648, fls. 210), a proprietária, já 

qualificada, representada por Mario Manuel Proença de Olivei 
ra, RG Modw 19, 3 141 326, e Fernando Baptista Proença, RG. 
Mod. 19, 2565 012,  deu em hipoteca de 42 grau n imóvel, ao 

r r  

BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., cora sede nesta Capital, á 
Rua XV de Novembro, n 4  212, CGC 61 088 696/0001, representa-
do por Sérgio De Fiori, RG 1 071 323, e Manoel Ferreira Pin-
to Neto, RG 3 145 734, para garantia de um empréstimo de CR$ 
$13 Ó00 000,00, sôbre oqual incidiu correção monetária pre-
fixada, calculada á taxa de 40% ao ano e a taxa operacional 
correspondente a CR$1 904 406,52, para o período, e que deve 
ra ser pago mediante o pagamento de uma Nota Promissória, no 
valor de CR$20 157 943,00, com vencimento para o dia 22 de - 

(continua no verso) 
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matrícula Ficha — 

6 326 	2 
verso 

maio de 1978. Multa de 10%. Em garantia desta divida foram 
dados também, os imóveis objeto das Matriculas 6 321 a 6 325 
e 6 327 e 6 3280 

O escrevente autorizado, 
Bernardo Os ld Francez 

Av. ,6 e_m 15 de Xarge de 1978 
Pela escritura de 9 de dezembro de 1 9779  do 52 Cartório de 
Notas desta Capital, (LQ 1 668, fls 164), as partes contra-

tantes,.de um ladoi a COMPANHIA J.D,O, DO BRASIL EMPREENDI-
MENTOa E PARTICIPAÇOES, já qualificada, e de outro.lado t 
o BANCO SAFRA S/A, já qualificado s  acordaram em prorrogar o 

venoimento da hipoteca que deu origem ao R.2, desta e das -

matr.ículas nQs. 6 321 9  6 322, 6 323 9  6 324, 6 325, 6 327 e 
6 328, deste.,Cartório, com relação ao vencimento.final da 

parcela correspondente a US$172 000 0 00 1  que passa a mesma a 

ter os seguintes vencimentos: 2 parcelas com vencimento em 
8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978, á taxa cambial' 
vigente na época em que forem devidos; que, sobre o saldo -' 

devedor do referido contrato, incidirão a partir de 7 de n o l  

v.gnbro de 1.977, e até a liquidação, do débito, á taxa cam ba 
al vigente na.época em que forem devidos: a)- comissão de 

repasse, cobrada da seguinte forma: 7t5% anual e antecipada 
mente, çalculadá sobre o saldo devedor em aberto, á taxa cam 

bial, vigente na comissão de cada pagamento sendo que a pri 
meara parcela da comissão de repasse no valor em moeda cor -

rente nacional correspondente a US$12 133,34, foi paga no 

ato de prorrogação: b) - os juros fixos de 2,375% ao ano , 

mais juros variáveis a uma taxa anual ,pela qual sejam ofere 

{ continua na ficha 3 ) 

L. 
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matrícula 	 ficha 

6 326 	3 	
São Paulo, 15 de Março 	de 19 78 

~J 

cidos dólares americanos pelo prazo de 6 meses, aos bancos -
do Mercado Interbancário de Londres; juros esses calculados-
no segundo dia útil que preceder o começo de cada semestre -

pagávei's em 8 de maio -de'1 978 e 6 de novembro de 1 978, que 

em substituição aos títulos a que se refere a cláusula 128 -
do contrato original, ora prorrogado, e representando o sal-
do devedor atual do contrato, a devedora entregou ao Banco -
Safra S/A, as seguintes Notas promissórias de sua emissão de 
vidamente avalizadas, com os seguintes valores e vencimentos 
0447 100,00, vencimento 8/5/78; 03 267 800,00, vencimento 6/ 

11%78; referentes ao principal e 0237 600;,00, vencimento 8/-

.5/78 e0242 300 9 00, vencimento em 6/11/78, referentes aos-
juros; ficando também ratificà;das todas as demais cláusulas, 
condições e termos do contrato original. . 

0 Oficial, 

Ade Meridonq 

R. 7 em 19 de Junho de 1978 
Pela escritura 'de 5 de junho Ão 1978 , do 5 9  Cartório de No-
tas desta Capital (L4 1715 9  fla. 52 ) 9  a proprietária, CIA. 
J.D. 0. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES , com sede 
.nesta Capital, na Avenida Professor Franáisco Moreto, nQ_ 7, 
sala, "A", CGC 62.968 789 10001 9  representada por Mario Ma -
nael . Proença de Oliveira e Fernando Baptista Próença ,. R4 aQ;  
2 565 412 -SP 9  e RG Med . 19 1 ,3 .141 326-SP , respectiva rente , 
deu ó imóvel em hipoteca do -52, grau l  ao BANCO SAFAA'DE IN 
VESTIMENTOS S/A, com ` sede ,social nesta Capital, s Bota XV de 
Novembro, 212, C0C 61 088 696/0001=44, representado por -
Sergio de Flori ,/`U 1 071 323-SP e CIC 007 27o 408/04 • 

continua no verso ) 
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verso 

Menoelo Alauli, RQ 1648  416 -SP e CIC 020 367 116144, para-
garantia da dívida de um empréstimo de Cr$31 000 000,00,111M 
*Iuindo-se no valor de garantia ;  imóveis objeta das autrfcu 
law 6321,:6322, ; 6323, 6324 , 6323, 6327 e 6328 9  e que sobre 
o valor de empréstimo incidiu,'eorreçio monetária pré-fixada 
calculada 3 taxa do 40% ao *nó, o s taxa operacional corres 
pendente a Cr$5 691 700 9 00 9  para o período o que deverá ser 
pago mediante o pagamento de uma única parcela do valor de 
Cr#49.042 279,00, representada por uma nota promissória '4e 
omissaU de Cia. J. D. 0. do Brasil Eaproendimentos o Parti- 
aipações, devidanènte avalizada o em vencimento para o dia 
14 de ae io de 1979. 
0 Oficial* Substituto t. LJÀÀJUÁ  

Bernardo AsNa do rattaez. 

R. 8 em 05 de Julho de 1978 

Pela escritura de 13 de junho de 1978 1  de 59 Cartório de H_ 
tas deste., Capital (L2 1 715, fia. 68), a,  proprietária, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ§Es, com ,  sede 
social nesta Capital, ria Avenida Professor Francisco Morato 
no 7, sola "a", C0C 62 968 789/0001, representada por Ma -
rio .Mens<el Proença. de , Oliveira e Fernando Baptista Proença, 
R©a 3. 141 326-SP e A 565 012-SP, respectivamente,  dei_  
yd, 1„em UM HIPOT,-  ECA  ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A', 
coa sede social teste Capital, na rua XV de Novembro, 212, 

Coe 61 088 696100©1-44, representada por. Sergio de Ficri,RO 
1 071 323 -SP o CIC 477 270 408/04 9  e Moncelo AltaulI t - RG na. 
1 648 4164P e CPF 020 367 118, para garantia de um emprásti 
no, roferente ao "Contrato de Financiamento de Capital de 
Movimento", que tomou o 0 06.192.567 9 4 9  no valor de Cr$ 

{ conti~ na ficha 4 ) 
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b 326 	4 
São Paulo, 05 de 	Julho de 19 78 

$6 500 000 9 00 , que, sobro o valor do empréstimo eYètuado ,. 

incidia oarreçí® monetária pré-fixada, calculada á taxa de 
40% ao ano, e taxa operaclonal correspondente a Cr$ 
$1 072 500,00 , para o período , mediante o pagamento de usa 
:nota promissória , devidamente avalizada , no valor de Cr$ 
$10 - 172 500 904, com vencimento para o dia 22 de março de 
1979 9  constatado de titulo multa e outras condições, forais 
dadas também em garantia os imóveis objeto das >matrículas 
6321, 6322, 6323, 6324 1  6 25, 6327 e 28 deste Cartório. 
0 Oficial Substituto, 

lernardo Osva1 Fra cez. 

AV.9 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do Instrumento.partícular de 26 de junho de 1979 

o BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorizou o cancelamen-

to da hipoteca: objeto do R.8 desta matricula.' 

1 

0 Escrevente Autorizado: 

sé Edu jd S. de Mendonça 

AV.10 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento parti lar datado de 27 de altos 

de 1979, o BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorizou o 
cancelamento da hipoteca objeto do R.5 desta matricula. 

0Escrevente Autorizado:, 	614^Ç? 
J é Eduar 02); 

 . de Mendonça 

continua no verso 
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AV.11 em 31 de Agoato de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 

o credor BANCO `,SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorizou o can- 
cela~men_to da hipoteca objeto do R,3 desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado: - 

•sé Edu 	d 	S. de Mendonça 

AV.12 em 31 de.Agos to de 1979 
Nos termos do instrumento particular datado de 25 de junho/ 
de 1979 9  o credor BANCO SAFRA S/A,,!autorizou o cancelamento 
da hipoteca objeto do R.2 e AV.6 desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado:  

sé Edrd 	S. de Mendonça 
•  

AV.13 em 31 de Agosto-de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 25 de junho de 1979 
e pela ÀV.3/8766 do 102 Cartório de Registro de Imóveis, 	- 
foi cancel„ adá a hipoteca mencionada na AV.1 desta matricula 

em virtude da autorização dada pelo credor, BANCO SAFRA S/A, 

0 Escrevente Autorizado: c.Uil`>~ 

9se EduarU S. de Mendonça 

I  

continua na . ficha 05. 
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r

onatricu a 	 ficha 

	

6326 	05 	 São Paufo,31 de Agosto de 1979-  

R.14 em 31  de Agosto de 1979 

Pela escritura de 02 de março de 1979, do 52 Cartório de No 
tas desta Capital, Livro 1740, fls 279, a proprietária, COM 
PANHIA J.D.O. DO BRASIL.  EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, já 
qualificada, representada por Mario Manuel Proença de 01i- 
veira, RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG ....... 
2 565012, deu em SEGUNDA HIPOTECA , o imóvel, ao BANCO SA-
FRA S/A, com sede nesta Capital, á Rua XV de Novembro, 212, 
CGC 58 160 789/0001-28, representado por Sergio de Flori, -
RG 1 071 323 9  e CPF n='007 270 406-04, ' e Moncelo Almuli, RG 
1 648 416 1  CPF sob nQ 020 367 118-04, para~,garantia do sal-
do devedor de um contrato de empréstimo firmado em 30 de no 
vembro de 1976, saldo esse no valor de US3124,000a00 9  pagá-
veis por meio de 2'parcelas nos valores e vencimentos de: - 
US$24,000.00 em 07/05/79te US$100,000.00 em 06/11 /79, inci- 

dando a partir de 06111/78 os seguintes encargos: comissão/ 

de repasse de 7,5% ao ano;-"paga em 06/11/78; juros fixos de 

2,375% liquidos lao ano, mais juros variáveis á uma taxa-
anual na qual sejam oferecidos dólares americanos,. pelo pra 
zo de 6 meses aos Bancos do Mercado Interbancário de Lon 
dres, juros esses-calculados no segundo dia útil que prece-
der o começo de cada semestre, sobre o saldo, devedor em 

aberto, á taxa cambial vigente ná ocasião, pagáveis'em .... 
07/05/79 e 06/11/79. A financiada entregou ao credor as se-
guintes notas promissórias de sua emissão devidamente avali 
nadas, dos seguintes valores e vencimentos% CR$563.800,00 1 -

em 07/05/79 e CR$2`4746.600,00 9  em 06/11/79, referentes ao -
principal e CR$294.600,00 em 07/05/79 e CR$279.300,00 em 

continúa no verso 
Mad. i0 • 0,000 B/TO 
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06/11/79, referentes aos juros, constando do titulo, multa/ 
e outras condições. Foram também dados em garantia os imó- 
veis objeto das matr{culas 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, - 
6327 e 6328 deste Cartório. 

0 Escrevente Autorizado: 

sé Edua3~lo S. de Mendonça 

R.15 em 31 de. Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, dó 52 Cartório de No 

tas desta Capital, Livro 1781, fls 35, a proprietária, CIA. 
J.D.O.. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, já quali-
ficada, rèpresentada por. Mario Manuel Proença de Oliveira,- 
RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012, deu 
em TERCEIRA HIPOTECA  o imóvel, ao BANCO SAFRA DE INVESTIMEN 
TOS S/A, com sede nesta Capital,, á Rua-XV de Novembro, 212, 

CGC 61 088 69610001-44, representado por Sérgio de Fiori, - 
RG 1 071`.323, CPF sob n4 007 270 406-04, e Alberto Cgrsetti 
RG 2 782 125, para garantia de um ,contrato de `financiamento 
de capital de movimento firmado em 01 de junho de 1979,1 no/ 
valor de CA349.500.000,00; que sobre o valor do financiamen 
to efetuado incidiu correção monetária pré-fixada calculada 

á taxa de 26,38%, para o período, no total. de CR$.......... 
13.058.694,00, deduzida no ato; divida --éssa pagável median-

te o_págemento de uma única nota promissória, de igual va-

lor e com vencimento em 02/01/80, constando do titulo, mul-

ta e outras condiçóes. Foram twbém dados em garantia os - 

continua na ficha 06 
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6326 	06 	 São Paulo, 31 de Agosto de 1979 

imóveis objeto das matriculas 6321, 6322 1  6323 9 6324; 6325, 

6327 e 6328 deste Cartório. 

D Escrevente Autorizado:  

~D
aiel Edua d S. de' Mendonça., ,. 

R.1.6 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de,1979, do 5 2  Cartório de No 
tas desta Capital, Livro 1781, fls 46 1  a proprietária, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL MIMBÉNDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, já quali-
ficada,,'representada por Mario Manuel Proença de Oliveira e 
Fernando Baptista Proença, já qualificados,  deu em QUARTA  -
HIPOTEÇA, o imóvel., ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, já 
qual fíoàdo, representado por Sérgio de'Fiori, e.Alberto -
Corsetti, já qualificados, paragarantia de um contrato de -
financiamento de capital de movimento firmado em 02 de maio 
de 1979, no valor de CR$5.904.392,75; que sobre o valor do 
empréstimo efetuado incidiu correção monetária pré-fixada -
calcul,ada á taxa de 459 ao ano, e taxa-operacional. corres--
pondénte a CR$920.590,36. A dívida, deverá ser paga mediante 
o pagamento de 6 notas promissórias de emissão da financia-

da, devidamente avalizadas, no valor de ;CR$1.466.279,18, ca  

da uma, com vencimentos ; em 28/11/79, 28/12179 9  28/01/80 9  
26/02/80 9  27/03/80 e 28/04/80, constando do titulo, multa e 

outras condiçóes. Foram também dados em garantia os !`imóveis 
objeto das matriculas 6321, 6322, 6323, 6324', 6325, 6327` e~ 
6328 deste Cartório. 

A continua no verso 
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0 Escrevente Autorizado:  

se Eduar S. de Me donça 

Av 17 em 13 de Março de 1981 

Dos instrumentosparticulares referidos no registro seguinte, 

consta que, o imóvel objeto desta, matricula, atualmente vem-

sendo lançado pela contribuinte 084 266 0034-4, para pagamen 

tos de impostos, conforme prova o recibo do exerefcio de 

1960, expedido pela Prefeitura desta Capital.. 

0 Escrevente Autorizado, 

ergio Dias dos Santos. 

R 18 em 13 de Março de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 13 de noverabro de 1980 

e instrumento particular de retificação, aditamento e ratifi 

cação datado de 12 de fevereiro de 1981 e Declaração de 13 

de janeíro'de.1981, a proprietária CIA. J.D.O. DO BRASIL EM.. 

PREE4DIMENTOS E PARTIC PAÇOES, com sede social, nesta Capital 

na Avenida Professor Francisco Morato, nQ 7, Sala A, C.,G .c, 

62 968 789/0001-26, representada por Mário Manuel. Proença de 

Oliveira, e Fernandò Baptista Proença,  -Prometeu vender o imo  
ve1, a BELA -CINTRA IMÓVEIS E REPRESENTAÇOES LTDA, com sede -

social. nesta Capital, na Rua XV de Novembro, 212, sobreloja, 

,CGC 43 lio 367/0001-01, representada por Moise Yacoub Safra, 

RG 2 042 744, 'pelo valor de 9$8 607 000,00, que., juntamente .. 
- continua na  ficha 7 - 

i 
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6.326 	7 	 São Paulo, l3 de Março 	de 19 61 

com o valor dos imóveis objeto das matriculas nos 6.321 9 	- 

6.322, 6.323, 6.324 1  69325 1  6.327 e 6.328, perfaz um total --

de .0$371 500 000,00, a ser pago da seguinte formes -  a) Cy$ 

C~C14:000 000,00, na data do titulo, .a titula de sinal e prin 

cipiò de pagamento; ,b) 9444 300 000 9 00 1  em uma única parcela 

sem juros, no dia 1R de fevereiro de 1981, no teto de outorga 

da competente escritura definitiva de venda e compra; c) C: . 

0$20 400`1.000,00 em uma. única parcela, sem juros, no dia 19 -  

'de .abri1 de 1961; d)`0$19 300 000,00 em uma única parcela, -

sem juros, no dia 1 12  de mai o', de 1981; e) 0472 500 000 9 00 em-

uma única parcela, sem juros, no dia 1Q dê outubro. de 1981;-

:) 0872 500.000 9 00, em uma única parcela, sem juros, no dia-

1 2  de marçó; de 1962; g) 0672 500 000,00; em uma única" parce- 

lei `sem juros, no dia 1 2  de agosto -de 1952; e h) c~96......... 
C.56 000 000,00 em uma única parcela, sem juros, no,dia 12- 

de janeiro de-1983. 0 presente contrato é celebradó em cará-

ter,irrevogável e irretratável. Constam do título, multas e 

outras:condiçoes. ; 

i 

Escrevente Autorizado, 

Sergio Dias dos Santos- 

4. :. 

(Y_) 
Cn 

L 

AV. 19 em 26 de Março de 1981 

Pelo instrumento particular dê aditamento, retificação e ra 
tificação datado de 23 de í'everéiro.de 1981, de um lado a 

j 

(`•continua no verso )  
e/t„d. v inAnn . 7mn 
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CIA. J. D. 0, DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTI CIPAÇUSDjá 
qualificada, representada por Sario Manuel Proença de 011-
veira e Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELA 
CINTRÁ IMUEIS E REPRESENTAÇÓES LIDA, já qualificada, re -
presentada por Joseph Yacoub Safra, de comum acordo retif i  
caram os instrumentos que deram origem ao R.18, para o fim 
de prorrogar o prazo de 90 dias estabelecido na sua cláus_u 
Ia sexta, "éaput", por mais até 120 dias, a contar de 12 -
de fevereiro de 1981, e bem assim para retifidar as suas 
cláusulas ségunda, terceira e séxta,  as quais passarão a 
ter as seguintes redações:  "CLXUSULA SEGUNDA : Pelo presen-
te instrumento e na melhor forma de direito, a "PROMITENTE 
VENDEDORA" prometeu vender á 1  FROMISSÁRIA COMPRADORAI 1  o 
imóvel objeto desta matrícula, juntamente com os imóveis -
objeto das matriculas 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6327 e 
6328, pelo preço certo e ajustado de Cr$371.500.000,00, -

(trezentos e setenta e um milhões e quinhentos m'il cruze i  
roa), a ser pago da seguinte forma: a) Cr314.000.000,00 

(quatorze milhões de cruzeiros), neste ato, a título de si 
nal e príncipío de pagamento, de cujo recebimento a,"PROMI  
TENTE VENVEDORAR dá a mais' ampla 'e irrevogável quitaça9 , 
para não mais repetir;,, b) Cr344.300.000,00 (quarenta e qua  
tro milhões e trezentos mil cruzeiros), em uma única parce 
Ia, na data da assinatura,.da competente escritura definiti 
va de venda e compra, parcela essa que será acrescida de -
correção,monetária e juros dê 1% (hum por cento) ao mês, -
contados de 1 2  de fevereiro de 1981, até a data do seu pa-
gamento, c) Cr$20.400..000,00, (vinte milhões e quatrocen -

tos'mil' ! cruzeiros), em uma única parcela, também na data - 

( continua na ficha 8) 
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o 

LÁ 

da assinatura da escritura. definitiva de venda e compra, -
parcela essa que será acrescida de correção monetária e 
juros de 1915 (hum por cento) ao mês, contados de ls de abril 
de 1981, até`a data do seu pagamento; d) Cr$19.300.000,00 -
(dezenove milhões e trezentos mil cruzeiros), em uma única-
parcela, também na data da assinatura da competente escritu 
ra definitiva de venda e compra, parcela essa que será -
acrescida de correção monetária e juros de 1% (hum por cen-
to) ao mós, contados de 12 de Maio de 1981, até a'data do 
seu pagamento; e) Cr4872 .500 .000,00, (setenta e dois milhães 
e quinhentos mil cruzeiros), em uma única parcela;, sem ju -
ros, no dia 12 de Outubro -de 1981; f) Cr872.500.000,00 (se-
tenta e dois :milhões e qui.nhentos.mil  cruzeiros), em uma -
única parcela, sem juros, no dia 1 2  de Março de 1982; g) -
Cr$72.500.000,00 (setenta e dois milhões e quinhentos mil 
cruzeiros), em uma Cínica parcela, sem juros, no dia 12 de 
agosto de 1982; e h) Cr$56.000.000,00, (cinquenta e seis -

milhóes de cruzeiros), em uma única parcela, sem juros, no 
dia 14 de janeiro de 1983," "CLÁU SULA TERCEIRA : A OPROMI = 
TENTE VENDE,DORA 11 , no ato dp pagamento das parcelas menciona 
das nas letras "b", "c" e ''df' da cláusula antérior, outorgá 
rá á "PROMISSÁRIA COMPE~ADORA", ou a quem esta vier a indi -

car, ressalvado o disposto na cláusula sexta deste instru - 
mento,' a competente escritura definitiva de venda e compra, 

quando, então, transferirá á mesma "PROI4ISSI RIA COIdPRADORA 11  

ou a quem esta vier a-indicar, inteiramente livres e de* semba 

raçados de quaisquer ônus, dividas, dúvidas, impostos em -
atraso e de hipotecas, exceção feita ás hipotecas menciona- 

, das na cláusula primeira deste contrato, toda a posse, doma 

( continua no verso ) 
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nio,' direitos e ações de que é titular, sobre os imóveis 
objeto.deste instrumento,ficando desde já expressamente -
ajustado que as parcelas' constantes das Letras '~e"  a 1 1 h11  - 
da cláusula segunda deste contrato, serão representadas -
por notas promissórias de emissão da "PROMISSÁRIA COMPRADO 
RA 1 1 a favor da "PROMITENTE VENDEDORA 11 , em caráter "prÓ-°so-
luto".'1 C1JUSU-LASEXTA: Na hipótese de a "PROMISSÁRIA COMPRA 
DORA" não lograr obter alvará autorizador da construção de 
edifícios, dentro' das normas previstasna atual Lei de Zone& 
mento para àquele locai dentro do prazo de 120 (cento e vin 
te) aias contados de 12 de fevereiro de 1961, será faculta-
do á mesma "PROMISSÁRIA COMPRADORA" optar entre as seguin -
tes alterna-tiVas: I - 0 presente contrato poderá ser consi-
derado rescindido pela "PROMISSÁRIA COMPRADORA", com a devo 
lução, pela "PROM=TE VENDEDORA", do sinal pago, dentro -
do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que for -
denunciado este instrumento, acrescido de correção monetá -
ria (ORTN) e juros de 1% (Y UM por cento) ao mês, calculados 
a partir,da data do seu pagamento até o dia da efetiva devo  
lução; í - A único e exclusivo critério da ~ 1 PROMISSARIA COM 
PRADORA",, ser mantido.o presente instrumento, hipótese em 
que a "PROPITENTE VENDEDORA" outDr.garis á '"PROMISSARIA:.COM-
PRADORÁ".. á competente escritura definitiva de venda e com 
pra, na _forma prevista neste instrumento." Ficam ratifica 
das todas as demaiu cláusulas e condições dos instrumentos-
ora retificados, que não expressamente alteradas no présen- 
te. 

1 

0 escrevente autorizado 
ergio Dias Dos Santos. 

(continua na ficha 09) 

L. 

1B  i  F4-18E1-lglA-98E3-339A-386D-BáEA-8D9E-1308-5751-33 )- T - JOAO - Página 16 de 30 

Á 



e 
~ 3 

DI:L M 
	 ' 

fdq;

lha n° 

i ~ 	 1  L 688113 2
~°~€5 	

" 	 OFICIAL DEPI~li3E,~iISP  
Bel. Bernaswaldo Francez 
Av. Libo rd

®~i~ 	5 	Paiva São Paulo' - S C 	7
sita: WW

c1C0n 	
r 	r

E ma11 	ode s c 	b 

LIVRO W .  2 - REGISTRO 	18.° CARTÓRIO DE REGISTRO DE I 0 EIS 
GERAL 	 de São Paulo 

	

marí.ul. 	 Elah. 

	

6.326 	O9 	 São Paulo, 29 de Julho 	de 19 81 

Av. 20 em 29 de Julho de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 28 de maio de 1981, 
as partes,de um lado como promitente vendedora:,dIA. J. D.-
0. D0 BRASIL EMrREENDimENTOS B PARTICIPAÇOES, já , qualifica-

da, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira e Fer 
nardo Batista Proença, e de outro lado como promissória com 
pradora: BELA CINTRA IMÓVEIS E REPRESENTACES LTDA., já qua 

lificada, representada por Joseph Yacoub Silva, de comum a-
cordo retificaram o Instrumento particular datado de 13_ de 
novembro de 1980, que deu orrigem ao R.18, a fim de prorro -
ga'r o prazo estabelecido na sua clausula sexta do citado co n  

	

trato, até o dia 03 de agosto de 1981, e bem assim retifi - 	 E`, . 

car a clausula sexta, a qual passará À ter a seguinte reci ta- 
ho 

'. 	 ça o:  CLÁUSULA SEXTA : Na hipótese de a promissória comprado- 
ra, não : lograr obter. alvará atz~arizador da construção de e- 

	

dificios, dentro' das normas previstas na' atual. I.ei de Zone a 	ó E  

	

mento para aquele local até o dia 03 de agosto de 1981, se- 	Co 

rá facultado a mesma prómissa ia compradora optar entre... as 
seguintes alternativas: I- 0 presente contrato poderá ser - 
considerado rescindido pela promissária compradora, com a - 

	

devolução, pela promitente vendedora, do:'sínal pago, dentro 	0_) 
do prazo de 90 dias contados da data emque for denunciado-. 
este instrumento, acrescido de correção menetária (ORTN) e- 

	

juros de 1% ao mes, calculados partir da :data do seu paga 	~ 
mento até o dia da efetiva devoluçáo; II= à único e exclusi 

	

vo critério da promissária comnradora,''serimantidó o: presen 	aC 
te instrumento, hipótese em que a promitente vendedora ou - 

	

torgaria á promissária compradora a competente escritura-de 	 cli 

	

> finitiva de.: venda e compra ;,-'ína forma prevista neste instru- 	 `y  

(continua no verso) 
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-mento. Ficam ratificadas todas as demais clausulas e Ondi 
çáes do citado. instrumento não expressamente alteradas pelo 
presente. 

0 Escrevente Autorizado, 
Serg o Dias dós Santos 

AV.21 em 02 de Dezembro de 1981 

Da escritura referida no R.23 1  conste que em virtude de de-
sapropriação de parte do imóvel da matrícula ng 6324,o va-
lor total das promessas de venda e compra - objet ,o do R.18 -
deste e doa R*171632li R.16/6322; R.17/6323; R. 1716324; Rx 
6323 ; 8.16/6327 ; R.1616328 deste Cartório, ficando reduzido 
para 0365 .743.452 9 00. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sérgio Dias dos Santos 

A9.22 em q2 de -Dezembro de 1981 

De escritura referida . no R.23 9  conste que ,o valor atribuí-

do ao Imóvel no promessa de venda e compra, objeto do R,18/ 
destà':matricula ,' foi corrigido , para 89.395 .940 9 00, e o va-
lor total das promessas ali referidas, importe atualmente M 
em 0399 .317.474 9 70. 

0 Escrevente Autorizado, 
Serg o Dias dos Santos 

- continua na ficha 10 - 

IL 
	

Á 

1 BF4-18E1-191A-98E3-339A-386D-B5EA-8D9E-1308-5751-33 - T - JOAO -Página 18 de 30 

Çm 



688113 

va 

ó d  
E~ 
2 ó_ 

b N O a  
N O 
NU) 

E. ÓV 

o 

~ olha 
 ÉC i 

OFICIAL DE RE tg#?E 
Bei. Bernardc Oswaldo Fra ez 
Av. L i b e r d a d 	701 - 0'150 	001 
São Paulo - SP 1 °Meniã, ~' 	a 
S l t o - : ,  w w w. 	d 	p 	 r l 1 	r i 

LIVRO N.° 2. REGISTRO 	18: CARTóRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 
GERAL 	 -,Áel 	au o - _- 

.. matricula —1 	iioha 

10 6 326  C 	São pa:02-da 'f?ezembra de 1981 

R.23,em 02 de Dezembro de 1981 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981,. do 5 2  Cartório de 
Notas desta Capital, L2 1858 1  f1s4232 9  a proprietária, CIA* 
J.D.O. do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,já qualìfi 
cada representada por Mario . Manuel . Proença de Oliveira, RG 
3,141.326 , e do CIC 033.537.458-15 9  e José Anibal da Fonseca 
Pinto de Motta , RG 5:136 * 857 1  CIC 007 .222.518-15, vendeu o 
imóvel , pelo valor de 09 ,395 .940,00 a BELA CINTRA IM6VEIS E 
REPRESENTAÇOES LTDA., já qualificada, representada por Jo - 
sephiYscoub Safra, RG 2.192*208 e do C 006.062 * 276-49* 

0 Escrevente Autorizado, 
Se o Dias doa Santos 

AV.24 em 02 de. Dezembro de 1981 	 I 

Em virtude de outorga de escritura definitivo, nòs termos 
do R.23 1  fica cancelado o compromisso objeto do R.18 desta 
matricula. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sérií6 Dias dos Santos 

Av. 25 em 19 de Janeiro de 198? 

Da reapresentação da escritura que deu origem ao R.23 e .... 
Av-21, consta que a desapropriação foi feita em parte do imo 
vel objeto da matricula 6.323 e não 6.324 como ficou constara 

do, correção essa feita nos termos do parágrafo primeiro do-
artigo 213 da Lei Federal 6.015/73. 

(continua no verso). 
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0 Escrevente Autorizado, 
1 

Ser 	Dias dos Santos 

AV.26`wa 27 de julho de 1984 
Procede-se esta averbação, á vista do requerimento de 16 de-

julho de 1984, para constar que a adquirente pelo R.23, BELA 

CINTRA IMÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, teve sua denominação -

social alterada para BELA CINTRA 9/A, conforme instrumento -

particular de ,  incorporação e transformação em sociedade anó-

nima dàtado de 26 de janeiro de 1983, arquivado sob número.. 

353000950049, em 14 de julho de 1983, na Junta Comercial do-

Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado,- 

em 28 de julho de.1983. , 

A Escrevente Autorizada; Elizabeth Aparecida Gorgueira 

Av 27 em 18 de agosto de 1987 
Procede-se esta averbação, á vista do'requerimento de 08.de/ 
julho de 1987, para c.onstar'que, a adquirente pelo .  R.23 e --

Av.26 #  BELA CINTRA S/A, em virtude' de alteração em sua razão 
social 'passou a girar sob a denominação de BELA CINTRA IMÓ-
VEIS E`REPRESENTAÇÚES LIDA, conforme prova o contrato social 
e 15 de abril de 1987 9  devidamente registrado sob 'n2 

35207475279, em 01 de junho de 19§79 na Junta Comercial do -
Estado de São Paulo. 

	

Escrevente Autorizada, 	 U  
Elizabeth - Aparecida•Gorgueira 

2 134.026 	Rgão  Q 2.383 
- continua na  fic55 Ii- 
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Av.28 em 22 de maio de 1197 

INCORPORAÇÃO  

Procede--se a presente averbação, á vista do requerimento 

datado de 17 de março de 1.997, para ficar constando que, o 

BANCO SAFRA S/A,  INCORPOROU  o credor, das hipotecas do R.7, 

R.15 s R.16, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conforma se 

verifica da Ata da Assemblèia Geral Extraordinària, 

realizada em 29 de julho de 1.994, devidamente registrada 

sob n° 84 - 464/95-1, na .junta Comercial do Estado de São 

Paulo.— (JUCESP) 

A Escrevente Autori.zada,, 	tsu~la► 	u ' 

Suely de Menezes C. palma 

Microfilme: Protocolo n° 268.19ó 	__ 

Av,29 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede--se a presente averbação, A vista do instrumento 

particular datado de 17 de março de 1.997, para constar que 

a credor, BANCO SAFRA S/A, representado por Ez-ra Safra e 

Alberto Corsetti,-.. com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, II, da Lei 6.015/73, autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeta do R.07 , desta matricula. 

- continua no verso - 
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' 	Esorevante Aukorlradu,IA 

 Sualy da Menezes C. Palma 

~ 
Av. 30 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Prooede-a
`
m m pnamontm averbação, A vista do instrumento 

particular refer -ido ria Av.29, para constar que p credor, 

BANCO SAFRA õ/A, com fundamento no artigo 251, Inciso I a 

_ 

 

artigo 167, 17, dm Lai 8.015/73, autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto  do 
 ~ 

, desta matrícula. 	 ' 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 31 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE  HIpo ,rECA 
~ 

Procede-se a presente averbação, A vista ` do instrumento 

pa rticular refwrido na Av' 29, para oonstap  que o (.-redor,  

BANCO SAFRA 8/A, 'com ~fundamento no urtlQu 25, Inciso I e 

artigo 167, II, do,Lai 8'015/73,  Êutorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto  do  ~ , desta matrloulu' ' 

A Escrevente Autorízudu,i 
- 	

Smaiy da Menezes C. Palme 

- oontinua na ficha 12 - ' 
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Sôo Paula,  22 de 	maì 	de 1997 

Av.32 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA  

Procede-sia a presente á,vèrbação, á vista do - - instrumento 

particular referida na Av.29, para constar que o credor,' 

BANCO SAFRA S/A, com fúndamento no artigo 251, Inríso I e 

artigo 167, 11, da Lei 6.015/73,  autorizou o cancelamento da  

hipoteca objeto do R.16 , desta matricula: -. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 

Microfilme: Protocolei n0 _268.201„~,.,.,  

Av.33 em 2 de áutubro de 1997 

CISÁQ PARCIAL  

Procede-se,. presente averbação, d vista da escritura de 13 

de jupho de 1995, do 120 . Cart6rio de Notas desta Capital, 

(Livro 1.333, folhas 272), alara constar sue em decorrêncíá 

da CISA0 PARCIAL,_e consequente divisão do patrimônio social  

da proprietária pelo R.23 BELA' CINTRA IMUEIS E 

REPRE5ENTA£OES LTDA com sede nesta Capital, na Ávenída  

Paulista, na 2.100, inscrita no CGC na 43.710.367/0001-01,  

representada! por João Inácio Puga, RG 3.790.897-SP e CPF  

006.538.618-34 e Alberto Corsetti, RG 2.782.125•-SP e CPF  

035.871.508--34 , nos termos do instrumento particular de 

cisão parcial e outras• avenças, firmada em24/0411995, 

arquivada :'sob 	a na 86.739/95•-5, na 3UCESP e Reunião dos 

r.:c~M.inua no Verso - 
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6.326 	j l2_ 	. 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

S$cios Quotistas outorgada, realizada em 24/04/1995, , 

registrada 'ma citada JUCESP sob nc- 86.740/95-7, a imóvel 

objeto da presente matricula, avaliado em__R~_1 .7.097,17, 

verteu para a capital social da LETERO ADMINISTRAÇAO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, com sede nesta Capital, na Avenida 

Paulista, na 2.100, inscrita no CGC nc- 43.826.83310001-19, 

representada por João Inaci.a Puga e Alberto Corsetti, já 

identificados-Consta decla frado no titulo objeto deste 

registra que a t:ransmitente apresentou a Certidão Negativa 

de Débito no, 713.348, Sè rie F, expedida em 13 de março de 

1995, pelo INSS, Agência Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

como a certidão de quitação de tributos federais 

administradas pela Secretaria da Receita Federal na 26,327, 

expedida em 23 de maio de .1995, pela 8& ORF-SP/0'ESTE, nesta 

Capital, 

0 Escrevente Autorizado, 

' 	 Mauricio Go 	ves de Alvim 

Microfilme;Protocolo n .274.162_ 

Av. 34 cem 12 de novembro de 1997 

ALTERAÇAO 8E RAZÃO SOCIAL  

Procede-se a presente averbação, d vista do requerimento 

datado de 22 de outubro ,de 1997, para constar que, ,em 

virtude da alteração da razão social da proprietária pela 

Av.33, LETERO ADMINISTRAÇAO E REPRESENrAÇOES L.TDA, a mesma 
passou a denominar-se LETERO ~ PUBU CIDADE, ADMINISTRAÇA0 E 

- continua na ficha 13 - 
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mohkula 
	L6.326   

São Podo, 12 de novembro de) 9 9 9 

i 

~f 

REPRESENTAÇOES LTDA, conforme prova o instrumento particular 

de incorporação, ai teraçãò da razão, do objeto , social e 

Consolidação do contrato Social datado de 14 de dezembro de 

1995, registrado sob número 5.749/96 -7, ria JUCESP. 
s 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 

Av,35 em.12 de novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se, a presente _averbação, A. vista do requerimento 
referido na\ averbação anterior, para constar que, em virtude 

da alteração da razão social da proprietária , `LETERO - 

PUBLICIDApE, ADMINISTRAÇAO E REPRESENTAÇOES LTDA, a mesma 

passou a denominar-se SODEPA _ SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES LTDA, com sede- em 13arueri, neste 

Estado, á Alameda .Madeira, na 53, 7a andar, ,. Alphavillei, 

conforme prava o instrumento particular de alteração parcial 

do Contrato Social datado de 29 de fevereiro de 1996, 

registrado sob numero 43.692/96-5, na JUCESP. 

A Escrevente Autorizada, 	'v  -~1~a/  _. 

Suely de Menezes C. ,Palma 

Av-36 em 12 de novembro de 1997 

ALTERAÇAO DE RAMO SOCIAL  

Procede-se 	a 'p'resente averbação, á vista do requerimento 

continua no., `  v ,erso - 
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6.326 	 I 	13 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

refër.ido na Av.34, para constar que, em virtude da alteração 

da razão social da proprietária, 50DFPA•-SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES LTDA, a mesma 

passou a denominar-se BODEPA - SOCIEDADE. DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES S/A, conforme prova a Ata da 

Assemblóia Coral de Transformação de sociedade por quotas de , 

responsabilidade Limitada em Sociedade AnSni.ma, realizada em 

19 de março de 1.996, registrada sob nâmero 54.415/96-'2, na 

JUCF.SP. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely cia Menezes C. Palma 

Microfilme: Protocolo nâmero 	276.378 	- 

Av.37 em 15 de setembro de 2006 

ALTERAÇÃO DE RAZAO SOCIAL 

Procede-se a presente averbação, ã vista do requerimento datado de 

23 de agosto de 2006, para constar que a proprietária pela Av.33, 

SODEPA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇOES SIA.;  em virtude da alteração de sua razão social,  
passou a girar soba denominação de  LETERO EMPREENDIMENTOS; 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob o n° 205.736/06-3, em 04 de agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP. 

- continua na ficha 14 - 
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6.326 	 14 São Paulo, 15 de'setem ro de 2006 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Meneies Carvalho Palma 

k. 
	 Microfilme: Protocolo número 438.222 

Av.38 em 17 de Março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL'  

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento datado de . 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28 de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo —  JUCESP, em 12 de setembro de, 2008, sob o n° .  

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste Estão em 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.33, LETERO 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA, TEVE 

SUA RAZÃO `SOCIAL ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 1 

A Escrevente Autorizad , _ 	LS. 
Ferna 	Queiroz Alves 

Av.39 em 17 de Março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se à presente averbação, ;  à vista do requerimento referido na 

averbação anterior, e da Ata —da Assembléia Geral Extraordinária 

-  continua no verso -  
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realizada em 18 de novembro de 2008, registrada na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo - JUCESP, em 26 de novembro de 2008, sob o 

n° 386.044108-9, publicada no Diário Oficial deste Estado em 28 de 

novembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.33, 

LETERO GESTORA DE: RECURSOS SIA, TEVE SUA RAZÃO SOCIAL 

ALTERADA  para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autoriza a, 

Fern 	ueiroz Alves 

Microfilme: Protocolo número 492.580 

R.40 em 20 de Junho de 2011 

CONFERENCIA DE BENS 

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

registrado na Junta Comercial do Estado-de São Paulo - JUCESP, em 

06 de janeiro de 2011, sob o n° 16.311111-5, e do Instrumento 

,Particular de Rerratificação da Alteração Parcial do, Contrato Social 

.datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.33, JS .ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2° andar, sala 

203, em Alphaville, Barueri, neste Estado,já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi, transmitiu o 

Imóvel desta matricula, a título de_CONFERENCIA DE BENS, a 

- continua na ficha 15 - 
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6.326 	 15 	São Paulo, 20 de junho de 

GARDENA PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede 	nesta 	Capital, 	na 

Avenida Paulista n° 2.100, CNPJ no 13.055.068!0001 -10, representada 

pela JS.Administraçâo de Recursos SIA, já qualificada, e'pela Gercom 

Representações e Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$11.491,02 , para integralizaçáo 

do capital social da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda 

Protocolo 552.137 	Instrumento Particular 

1 1AMT  ~OFICIAL DE
Bel. Berna 

!sPL 688113 

oPaiva 
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180  Oficial de Registro de Imóveis 

CERTIFICO ainda, que a presente certidão é reprodução autêntica da ficha a que se refere, 

extraída nos termos do parágrafo 1 ° do art. 19 da Lei 6.015/73. 

Emolumentos: 	Oficial: 	R$ 20,83 	Estado: 	R$ 5,92 

Cart. Serv.: 	R$ 	4,39 	Reg Civil: 	R$ 	1,10 

Trib. Just.: 	R$ 	1,10 	TOTAL: 	R$ 33,34 

Custas recolhidas por verba. 

O referido é verdade e dá fé. Eu, Escrevente Autorizado, procedi as buscas, verificações e 

assino. 

/ São úlo, 20 de junho de 2Q11 11:05:33h 
I

, 

OFICIAL 1 SUBSTITUTO 

!_! Suely de Menezes Carvalho ! 	érgio Dias dos Santos 	!_! Adiei de Almeida 

!_! Sara Francez 	 ! ! Maria Ap. Cavalcante Silva !_! Mauro Honda 

!_! Maurício G. Alvim 	1_1 Daniel Francisco de Souza !_! Nilson Pinto Siqueira 

!_! Eduardo Queiróz Rodrigues !_! Carlos Ramalho Ferrari 	!_! Mariney Primo 

Menezes Lagos 

Esta Certidão contém 30 páginas que estão no rodapé numeradas de 1 a 30. 

í 
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GRAL 	 de 509 PW9 
matricula 	 ficha 

6 
3?7^~ ~1 	 Sea Pau10, 27 de Abril 	de 1977 ` .._.:. 

INUEL: UM TERRENO, á RUA CARLOS PERREIRA, constituido pelo-

lote 10 da quadra 6 9  no Jardim Everest, no 13 2  Subdistrito, 
Butantã,.medlndo 16 : 30 m de frente, por 48,00 m do lado dirá 
ito, visto do terreno; 47,30 m do lado esquerdo, tendo no; 
fundos a largura de 16,25 m, com a área de 770 9 50 m2, cone 
frontendo do lado direito com o lote 11, do lado esquerdo 
com o lote .9 e nos fundos com Giuseppe Manna t- -antes com quer 
de direito (Contribuinte 084 266 0035) 
PROPRIETÁRIA: CIA J.D. 0. do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARI' 
CIPAÇÕES #  com. sede \•nesta Capital, na Avenida Lopes de Azeve 
do 9 46 9  CGC ó62 968 789/00019 

REGISTRO ANTERIOR : Transcrição 98 193`e Matrícula 8 767 do 
104 Cartório de Registro de Imóveis. 
0 Ofioial 	 -- 

Antonio Barreto de Plendonç 

Av.l em 27 de Abril de 1977 	 _ 
Conforme R,118 767 ; do 102  Cartório de Registro de Imóveis,' 
Imóvel objeto da presente matricula, juntamente com outros 
imóveis, foi dado em hipoteca para garantia dE~ dívida de 
Cr$10 730 000 9 00 9  ao BANCO~\SAFRA S/A. 
0 Oficial, 

:Antonio Barreto do Mendon 	 i  

R.2 em 27 de Abril de 1977 
Pela escritura de 13 de dezembro de l 976, dó 52 Cartório d 
Notas desta Capital`(X,9.1 629,._fls. 24) _ a proprietária, j 
qualificada,-representada por Mario Manuel Proença de Olive, 
ra,',.._Mod . 19, RG 3 141 .326 è Fernando Baptista Proença, Mod. 
19 9  RG 2 565 012,  deu em hipoteca de 22 grau  o imóvel ao BA 

(continua no verso 
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.BANCO SAFRA S/A, (CGC • nR58 160 •769)-, com sede nesta Capital 
para garantia;, de um empréstimo de - Cr$2 636 700,00, çorrespon 
dente na datado contrato a US$220 000,00,"referente:ao Con -

trato' de Repasse de Empréstimo Externo, incluindo=se no va -
lor da dívida, imóveis objeto das matriculas 6 321 , 6 322 
6 323  ,  6 324  ,  6 325  p- -6 326  ,e 6 328 , pagáveis 
no prazo de 342 dias, a contar da data do título, devendo du 
rance o referido prazo, efetuar amortizações parciais em 6 -
de maio de,1 977, no valor de US$24 000,00 e em 7 de novem -
bro de'1 977 no valor de US$196 000 9,00, constando do titulo 
multa de 20%,e outras condições. 
0 Oficial, 

1 tonio Barreto déMendon 

R.3 em 05 de Maio de 1977 
Pela escritura de 7 de março de 1977, do 52 Cartório de No

. ~. 

tas desta Capital (L£ 1648 1  ,fls. .1) a proprietária, já quàli 
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira, - 
Mod;-  19 RG 3 141~326:é Fernando Baptista ~roença, Mod. 19 RG 
2 565 012 ,deu ,  em hipoteca de 32 grau o iúvel ao BANCO SA -
FRA DE INVESTIMENTOS S/A, com sede nesta Capital, à Rua XV 
de novembro, 212, CGC 61 088 696/0001,representado por ,  Alber' 
to Corsetti, Mod. 19- RG 2 782 125 e Mano elFtxredrapinto Neto 

RGI 3 145.734, pára garantia da divida de um emprestimo de -
Cr$4 000-000 1 00 $  incluindo-se no valor da garantia, imóveis 
objeto das matriculas,  6 321 ; 622 	6 323 , 6 324 , 
6 32 	,  b 326 	, e  6 328 ;  , sobre o: valor do emprésti- 

mo incidiu correção monetária pré fixada, calculada a taxa  

de 406 ao ano e a taxa, operacional correspondente a Cr$ 	. 
923 232,22, para o período e que deverá ser pago medl!ante o 

(continua na 'ficha ns 2)j' - 
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0.7  1 c t LIVRO N.O 2 - REGISTRO 	18,o CARTõR10  DE  REGIS 
GERAL 	

de São Paulo  r matrlculo ficha  

6 327  2 
São POU10,05 de  Maio de 1977  

,688/13 

liva 	À 

pagamento de umaúnica parcela do valor de Cr$6 528 856,00, 
representada por uma nota promissória de emissão da Cia. J. 

D. 0 do Brasil Empreendimentos mentos o ParticipaçSés, devidamente 
aval zada e com vencimento para o dia 13 ' de fevereiro de 
1978 

0 Of cial, 
'---Antonio Barreto  de  Mendon a Barreto  ~de M~endon ~a 

R. 4 em li de outubro de 1977.' 
Pela escritura de 20 de junho de 1977, do 5 2  Cartório de No-
tas è_sta Capital (L2 1 648, £19. 210.) 1  a prop rletária, 
qua

1 

icada, reprecentada:ipor Mário Manuel Proença de Olivei-
ra, G Mod. 19, 3 141 326 1  s Ferfiondo Baptista Proença, RG. 
Mod. 19, 2 565 0,12, deu eaa'hipoteca de 49 grau.  o Imóvel, ao 
BANCO SAFRA.DE  INVESTIMENTOS,SIA., com aède nestà.,Capital, *a 

Rua XV de Novembro, nQ 212, CGC 61 088 69610001, representa-
do por Sérgio D~ Fiori, RG 1 071 323, e Manoel Ferreira Pin-
to Neto, RG 3  145 734,t' , para garantia de um empréstimo de CR$ 
$13 000 000 9—00, sÔbre o qual incidiu correção monetária pré-
fixada, cáldulada a,* , taxa de 40% ao ano e a taxa operacíonal 
correspondente a CR$1 904 406.52, para o ,1 `erlodo, e . que dèyg 
ra ser pago mediante o pagamento de uma Nota Promiss6ria no 
valor de CR$20 157 943,00, com vencimento para o dia 22 de 

maio de 1978. Multa de 10%. Em garantia desta dívida foran 
dados também os imóveis objete das D$ptriculas 6 321 a 6 326, 

e 6 328. 

0 escrevente autorizado 
Bernardo Oawakdo ancez 

continua no verso 
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matricula 	 ficha 

6 327 	2 
verto 

Av. 5 em 15 de Xaxçe de 1978 

Pela escritura de 9 de dezembro. de 1 977, do 52 Cartório de 

Notas desta-Capital, (L 4  1 668, fls 164), as parte contra-
tantes, de um lado: a COMPANHIA J.D.O. DO BRASIL EMPREENDI-
MENTOS— E PARTICIPAÇOES, já qualificada, e de outro lados o 
BANCO SAFRA S/A, já qualificado, "acordaram em prorrogar o T 

i 
vencimento 'da hipoteca que deu origem ao R.2 desta e das ma 
trIculas nos.' 6 321, 6 322 9  6 323 9  6 324, 6 3251 6 326 e -
6 328, deste Cartório, dom relação ao vencimento final da 
parcela correspondente a US$172 000,00, que passa a mesma a 
ter os seguintes vencimentos: 2 parcelas com vencimentos em 
8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978 9  á taxa cambial 
vigentè\na época em que forem devidos; que, sobre o saldo d 
vedor do referido contrato, 'incidirão' a partir de 7 de nov eg.  
bro de 977, e até a liquidação, do débito, á taxa cambial 
vigente na época em que forem devidos: á)- comissão de 
repasse, cobrada de seguinte forma: 7,5% anual e antecipada_ 

mente calculada sobre ' o saldo devedor em aberto, à taxa ca m  
bial vigente na comissão de cada pagamento sendo que a pri-

meira parcela da comissão de repasse no valor em moeda cor-

rente nacional correspondente a US$12 133,34,,foi paga no
11 

ato da prorrogação;,b)- juros fixos de 2,375% ao ano, mais 

juros variáveis a uma taxa anual pela qual sejam oferecidos 
dólares americanos pelo prazo de 6 meses, aos Bancos do 

Mercado Interbancário de Londres; juros esses calculados fio 
segundo dia tátil que preceder o começo de cada semestre pa  
gaveia em 8 de maio de 1 978 e 6 de'novembro de 1 978; que 

em substituição aos títulos a que se refere a cláusula 129 
do contrato original, ora prorrogado, e representando o sal 

( continua na ficha' 3 ) 

BC4A-15BC-7060-59AB-4C6D-0574-DEFB-1127-1308-5750-47 - T - JOAO - Página 4 de 29 

I 



t 

í 

1J1 

i 

ITAMDLL Y 
OFICIAL DE I 
Bel. Berna 
Av. Liberd 1 

3 	 São Paulo SP 1 
S 1 t ew w 
E- m a i l 	1 

LIVRO? N.o 2 - REGISTRO 	18.o CARTóRIO DE REGIST 
GERAL 	 de São Paulo 

Olha no G 
_GISTROS DE C 
~AC-0v10M 
10 	701 - 0 503 
Fone SAC: (1 ) j  27 ,  

P• 688113 
01  
00 

I 
Pniva 

matricula 	 ficha 

6 327 	3 
JJ 	~J 	São Pauto, Ij de NarQ®.. de 19  715 

do devedor atual do contrato, a devedora entregou ao Banco -

Safra S/A, as seguintes notas promissórias de sua emissão de 
vidamente avalizadas com os seguintes valores e vencimentos: 
@447 100,00, vencimento 815/78; 03 267 800,00, vencimento 6/ 
11178; referentes ao principal e 3237 600,00, vencimento 815 
178, e 4242 300,00, venéimento em 6/11178, referentes aos ju 
roa ; ficando também ratificadas todas as demais cláusulas , 
condições e termos do contrato original. 

0 Oficial, 

Antonio Barreto de Mendon 

R# 6
..
'*m 19 de Junho de 1978 

Pela escritura do 5 de junho de 1978 9  de 51 Cartório de NO- 1 
tem denta Capital (U 1715, fla- 52) 9  a proprietária, CIA. 
J.D.O. do BRASIL EMPREUDIMENTOS E PARTICIPACõES , coa sede 
nesta Capital, na Avenida Professor Fra nela co Morato, nQ 7, 
fala  Ufi , \tu 62 968 78910001 9  representadà per Maria Ma -
>amel Proença de Oliveira e Fernando Baptista Proença, RG n4 
2 365 012»3P , e RO Mod . 19, 3 141 326-SP , respectivamente , 
dera ó Imí, ei em hipoteca de 5 9 , grau ,- aoi  BANCO SAFRA DE IN -
VESTIMENT©S S/A, cola sede social nesta Capital, ,na rua XV 
de Novembro , 212,, CGC 61 088 696,(©401-44, repres*atado por 
Sergio de Fieri, RG 1 071 323-SP e CIC 007 270 408/04, e 
Molavelo Almuli , RO 1 648 416-SP 9  e CIC 020 367 118%04, para 
garantia da divida de um empréstimo de Cr$31 000 000,00, ig 
cluiado-se no valor da garantia, iscáveis objeto das matrIcu 
loa 6321, 6322 9  6323 1  6324 9  6325, 6326 e 6328 , a que sobre 
o valor do emprestieo incidiu correção monetária pré-freada 
calculada taxa de 40% ao ano, s ® taxa operacional corres 
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poadento a Cr$5 601 700 9 00 , para o período e que deverá ser 
pago, mediante o pagamento de uma única parcela .  de valor de 
Cr$49 042 . 279,00, representa da per uma mota promissória. de 
emissão da Cia. J. ID. 0. do Brasil Empreendimentos..e Part1- 
cipagmes , devidamente ava112;8418 o o m vencimento para a dia: 
14 de  mel*  de 1979. 
® 0fiaial`5ubstituto, 

lornarde 0swa . do ranoez o  

R. 7 em 05 de Julho . de 1978 
Pela escritura de 13 de Juráo de 1978 9  de 52 Cartório de Ne 
tas desta Capital (L2 1 715, fia. 68), a proprietária, CIA 
J.M. D4 BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTTCIPAÇOE3 , com sede 
social nesta Capital, na Avenida Professor Francisco horato 
nQ 7 9, sala "&" r  MO 62 968 , 70910001 , representada por Mario 

Manuel Proença de Oliveira , i Fernando Baptista , Proença,RCs 
3 141 326 1 SP,e.2365 012,SP, respectivamente ,  deu o imóvël em  
UX̂j:A__ HIPOTECA  ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, com se- 
de social neste Capital , no rua XV de Noveaybro , 212, C0C 
61 088 69610001 -44, representada por Sergió de Fiori, , RO n2 
1 071 323-SP, o CIC :0771 2 7© 408/04 , e Moncelo Alauli, Ra na 
1 648 416 -SP, e CPF 020 367 118 , para garantia de um empro s  
tia* , referente ao "Contrato de Pinanciamento de Capital - 
de Movimento ", que tomou o mQ 86 . 102.567,4, no valer:de Cr$ 
$6 500 000,00 ,.. que, sobre o valor do empréstimo , efetuado -

incidiu , correçU monetária pré-fixada , calculada é taxa de 
40% ao ano , e taxa operacional correspondente a Cr$ 
$1 072 500,00, para o período , mediante o pagamento de uma 
neta promissória , devidamente.avalízada , no valor de Cr$ 
$10 172 500 9 00 9  com vencimento para o dia 22 de março de -  

( continue na ficha 4 ) 
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matricula 	 ilcha 

6  327 	4 
São Paulo , 05 de 	Julho . 	de 1975  

1979, constando do titulo multa e outras condiçio s , foram -
dados também em garantia es imóveis objeto das matriculas 
6321 9  6322 9  6323, 6324, 6 25, 6326 e 328 deste, Cartório. 
© Oficial Substituto, 

Bernardo ®swe o genaez 

AV.8 em 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular datado'de 26 de junho/ 
de 1979-;-:-o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A,  autori- 
zou o cancelaáento  da hipoteca objeto do R.7 desta matricul 

0 Escrevente Autorizados P,~~U  

J se Eduar o 	de Mendonça 

AV.9 em 31 d• Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 
o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorizou o can-
celamento da hipoteca objeto do RÁ, desta matricula. 

. de Mendonça 

AV.IO -ëm 31 deAgonto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 

P credor BANCO SAFRA DE !INVESTIMENTO$ S/A,  autorizou o can- 
celamento da hipoteca objeto do R.3 desta matricula. 

f  

= continua no verso = 
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0 escrevente Autorizado: 	(-nem  

se Eduar o 	de Mendonça 

Av.11.em 31 de Agasta de 1979 

Nos term-os do instrumento particular datado de 25 de junho/ 

de 1979, o credor BANCO SAFRA S/A,  autorizou o cancelamento  
da hipoteca objeto do.R.2 e AV.S desta-matrícuia. 

0 Escrevente Autorizado: 	2 

sé Edu a 	S. de Mendonça 

AV.12 em 31 de Agoist de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 25 de junho de 1979 

e péla AV.3/8767 do 102 Cartório de Registro de Imóveis, 
foi çaneelada  a hipoteca mencionada na 0.1 desta matricula, 
em virtude da autorização dada pelo credor, BANCO SAFRA S/A. 

0 Escrevente Autorizado:  

o4e Edu do S. de Mendonça . 

R.13 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 02 de março de 1979, do 5Ê Cartório de No 
tas desta Capi.tal., Livro 1740, fls 279, a proprietáriá, C014 

PANHIA J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já 

qualificada, representada por Mario Manuel Proença de Oli-

veira, RG 3 141 326, e Fernando Baptista Proença, RG ...... 
continua na ficha 05 = 
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6327 	04 
vergo 
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LIVRO N.° 2 

matrícula 	 Eicóa 

6327 1  05 1 
18.4  CARTóRIO DE 

de São Paula 

São Paulo, 31 de Agosto de 1979 

2 565 012,  deu em SEGUNDA HIPOTECA , o imóvel, ao BANCO SA-
FRA S/A, com sede nesta Capital, á Rua XV de Novembro, 212, 

CGC 58 160 789/000128, representado por Sergio de Pior£, - 

RG 1 071 323 e CPF n° 007 270 408-04, e Moncelo Almuli, RG-
1.648 416 9  CPF sob n4 020 367 118-04 1  para garantia do sal-
do - devédor de um contrato de empréstimo firmado em 30 de n o  
vembro de 1976 1  saldo esse no valor de US$124 9 000.00 9  pagó-

veis por meio de 2 parcelas nos valores e vencimentos de: -

US$24,000.00 em 07105/79 e USt100,000.00 em 06/11/79, Inci-
dindo a partir de 06/11/78 os seguintes encargos: coì~issão/ 
de repasse de 7,59 ao ano, paga em 06/11/78; juros fixos de 
2,375% 11~uidos ao ano, mais juros vari áveia.á uma taxa - 
anual na -'qual sejam oferécidos dólares americanos, pelo pra 
zo de 6 meses aos Bancos do Mercado Interbancário de Lon-
dres, jurós esses calculados no segundo dia útil que prece-
der o começo de,cada semestre, sobre o saldo devedor em 
aberto, á taxa cambial vigente na ocasião, pagáveis em .... 

07/05/79 e 06/11/79. A Sinanciada entregou ao credor as-se-

guintes notas promissórias de sua emissão devidamente avali 
zadas,-dos seguintes valores e vencimentos: CR$563.800 1 00 1 - 

em ó7/05/79 e CR$2.746.600,00 1  em 06/11/79, referentes ao 

principal e CR$294.600,00 em 07105/79 e CR$279.300,00 em -

06/11/79, referentes aos juros, constando do titulo, multa/ 

e outras condições. Foram também dados em garantia os im6veia  

objeto das matriculas 6321, 6322, 6323 1 '6324 1  6325 1  6326 e 

6328 deste Cartório. 

0 Escrevente Autorizado: G~ 
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N 

ó a  
E~ 

ó ~ a 
N O 

N0 

w E 
O~ 
co 

r--a 

() 
M• 

Q 
N 
N 
d' 
N 

' 	 Mee, to , o.000 e¡zo 

l 

BC4A-15BC-7060-59A13-4C6D-0574-DEFB-1127-1308-575047 - T - JOAO - Página 9 de 29 



matrfcula 	flcba — 

6327 	05. 
varan 

R.14 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, do 52 Cartório de No-

tas desta Capital, Livro 1781, fls 35, a proprietária, CIA. 

J.D.O-. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já--quali-
ficada, representada por.Mario Manuel. Proença de Oliveira, 
RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG 2 565 012, deu 

em TERCEIRA HIPCTECA  o imóvel, ao BANCO SAFRA DE INVESTIMEN 
TOS S/A,' com sede nesta Capital, á Rua XV de Novembro, ?12, 

C GC 61 088 696/0001-44, representado por Sérgio de Fiori,, 

RG 1 071 323, CPF sob ng 007 270 408-04 9  e Alberto CQrsetti, 
RG 2,782 125, para garantia- de um contrato de financiamento 
de capital de movimento firmado em 1 de junho de 1979, rio 

valor de.CR849.500.000,00; que sobre o '~valor do financiamen 

to efetuado incidiu correção monetária pré-fixada á taxa--:de 
26,38%, para o período, no /total de, CR413.058.6 94,00, dedu- 

zida no ato; dívida essa pagável mediante o pagamento de uma 

única nota promissória, de igual valor e com vencimento em 

02/01/80, constando' do título, multa e outras condiçges. Fo 

ram também dados em garantia os imóveis objeto das matricu- 

Ias 6321, 6322 9  6323 0  6324, 6325 1  6326 e 6328 deste Cart' 

rio. 

0 Escrevente Autorizado: i rG~( 	 I 

sé Eduardo 	de Mendonça 

R.15 em 31 de Atosolto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de  1—197% do 52 Cartório de N ó  
=continua na ficha 06 = 
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LIVRO N.° 2 	 de São Paulo . 
matrícula — 	ficha 

6327 	06 	 São Pauto, 31de Agosto de 1979 

a 

tas desta Capital, Livro 1781, fls 46, a proprietária, CIA. 

J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇMS, já quali-

ficada, representada por Mario.Manuel Proença de Oliveira e 

Fernando Baptista Proença, já qualificados,  deu em QUARTA  - 
HZPE ÇA, o imóvel., ao BANCO SAFRA DE`11NUSTIMENTOS S/A, já 

qualificado, representado por Sérgio de Fiori e Alberto Cor 
setti $  já qualificados, para 'gáranti.a de um contrato de fi-
nanciamento de capital de movimento firmado em 02 de maio -

de 1979, no valor de CR$5.904.392,75; que sobre o valor do 
empréstimo efetuado incidiu correção monetária pré-fixada 
calculada á taxa de 45% ao ano, e taxa operacional corres--  
pondente a CR$920.590,36.,A dIvída deverá ser paga mediante 
o pagamento de 6 notas promissórias de emissão da financia-

da, devidamente avalizadas, nó valor de CR$G1.466.279,18, 

cada uma, com vencimentos em 28/11/79, 26112/79 9  28/01/80 1  
26/02/80 1  27/03/80 e 28/04/80, constando do titulo multa e 
outras condições. Foram também dados em garantia os imóveis 
objeto das matriculas 6321, 6322 1  6323 1  6324 9  6325 9  6326 e 

6328 deste Cartório. 

0 Escrevente 1 Autorizado ,:' 	.k. 	4-k9~ 

J se Eduaro 	de Mendonça 

R.16 em 13 e War93de -  1981  

Pelo Instrumento Particular datado de 13 de novembro de - 
1980 9  e instrumento particular de retificação, aditamento e 
ratificação datado de 12 de fevereiro de 1981, e Declaração 

(continua no verso) 
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r maErfcula 	picha — 

6327 1 r 06 
- 	 VC t'pV--- 

de 13. de janeiro de 1961, a proprietária CIA. J.D.O.-do -
BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, com séde . social -
nesta Capital, na Avenida Professor Francisco Morato, n4 -
7, Sala A, CGC 62 968 789/0001 -26, representada por Mário-
Manuel Proença de Oliveira e Fernando Baptista Proença, - 
prometeu eteu vender o imóvel a BELA CINTRA IMdVEIS E REPRESEN-
TAÇUS LTDA., ; com sé de social nesta Capital,. na rua XV de 
Novembro, 212, sobreloja, CGC 43 710 367/0001 01, repre -
sentada por Moise Yacoub Safra, RG 2 042 744, pelo valor- 
de Cr$10.666.000,00, que juntamente com o valor dos imó'' -
veia objeto das matriculas nQs 6 321 9  6 322 1  6 323, 6 324,.E  

6 3259 6 326.e 6 328, perfaz um total de Cr$G371 500 000,00 
a ser pago da seguinte forma: a) Cr314.0)0.000,00 na data-
do título, a titulo de, sinal e princípio de pagamento; b)-
Cr9$44.300.000,00, em uma única parcela sem juros, no dia -
12 de fevereiro de 1981, no ato da outorga de competente -
escritura definitiva de venda e compra, c) Cr$20.400 000,00 
em uma única parcela, sem juros, no dia 1 2  de abril de -
1981; d) Cr$19.300.000,00, em uma única parcela, sem juros 
no dia 12  de maio de 1981; e) Cr$72.500 000,00, em uma ú -
nica parcela, sem juros~• no dia 12 de outubro de 1981; f)-
Cr$72.500.000;00, em uma única parcela, sem juros, no' dia 
ls de março de 1982; g) Cr$72.500.000,00, em uma única 
parcela, sem juros, no dia 1 2  de agosto de 1982; e h) Cr$. 

$56.000.000,00, em uma única parcela, sem juros, no dia -
ls de janeiro de 1963. 0 presente contrato é celebrado em 
caráter irrevogável e irretratãvel. Constando de titulo, -
multa e outras condições. 

0 Escrevente Autorizado: 
Sergio Dias dos Santos 

continua na ficha na 7 » 
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r~cula 	 ficha 

6.321 	7 
	

São Paulo,26 de Março de 1981 

0 

Av 17 em 26 de Março de 1981 
Pelo instrumento particular de aditamento, retificação e ra 

tif icação datado de 23 de fevereiro de 1981 #  de um lado a 
CIA. S.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS¡E PARTICIPAÇOES, já  -
quelificada, representada por Mário Manuel Proença de Olivei 
Ira e Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELA CIN 
TRA IMOYE15 E REPRESENTAÇOES LTDA' J 'qualificada, represen- 

tada por 3oseph Yacoub Safra, de comum acordo retificaram os 
instrumentos que deram origem ao R 16; para o £Ia de prorro- 
gar o prazo de 90 dias estabelecido na sus clá uswla sexta, 
"caput", por mais até 120 dias, a contar de 1 9  de fevereiro, 
de 1981 1  e bem assim para retificar as suas cláusulas segun-
da, terceira e sexta, as quais passarão s ter as seguintes -
redaç©esa-  "CLAUSULA SEGUNDM  - Pelo presente instrumento e - 

na melhor forma de direito, a 11 PROMITENTE VENDEDORA" prome- 
teu vender á 11 PROMI8SARIA COMPRADORA", o imóvel objeto deste 

matr.fc ula, juntamente com os imdveis objéto das matriculas - 
nQS 6.321, 6'0322 9  6.523 1  6.324 9  6.3259 6.326 e 6.328 1  pelo - 

preço certo e ajustado de 0$371.500.00 I0,00, a ser pago da se 
guante formas- a),($14.000 000 9 00 neste ato, a tftuldl  de si- 

nal e princípio de pagamento, de cujo recebimento a 11PRO1+iI - 
TENTE VENDEDORA 11  dá a mais. ampla e Irrevogável quitação, pe- 

i 
ra náo mais repetir; b) 644 300 000,00, em uma única parce- 

Ia, na data da assinatura da competente escritura definitiva 

de venda e compra, parcela essa que será acrescida de corre- 

ção monetária e juros de 1% ao mãs, cantados de '12  de feve - 

-.contínua no verso - 
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. trleul• 	 flolh. \ 
r 	1  

6.327 	7 
verso 

reiro de 1981 1  atí a data do seu pagamento; c} 	.......... 
420 400 000,00, em uma única parcela, também na data da es 
sinatura de escritura definitiva de venda e compre, parcela-

esse que será acrescida de correção monetária e juros de 1 
ao mes, contados de 19 de abril de 1981, até a data do seu - 
pagamento; d) 0$19 300 000,00, em uma única parcela,, também-
na date de assinatura da competente escritura definitiva de 
vender e compra, parcela esse que será acrescida de correção-
monetéria e juros de 1% ao más, contados de 19  de Maio de -

1 1981, até a data do seta pagamento; e) 0$72 500 000 1 00, em - 

uma.únlca parcela , sem juros, no dia 1 2  de Outubro de 19816 

f) 0$72 500 000,00, em uma única pexcela, sem juros, no dia-

12 de Março de 1982; g).0372_500 000 9 00.em uma única parcela 

sem juros, no dia 19 de Agôsto de 1.982; e, h) as........... 
1 0$56,000 000,001  em uma inica parcela, sem-juros, no dia 10-

de Janeira de. 19830 11
. "CLáUSULA TERCEIRA : A "PROMITENTE VEN 

DEDORA", no ato do Pagamento das parcelas mencionadas nas le 

tres hb", "c" e kld" de cláusule anterior, outorgarás "PRO -
MISSAIA COMPRADORA,", ou a quem esta vier a indicar, -ressal- 
vedo o disposto na cláusula sexta deste instrumento, a com -

petente escritura definitiva de venda e compro, quando, en -

ao, transferirá á mesmo OPROMISSA"RIA COMPRADORA", ou a -

q,uem esta vier a indicar, inteiramente livres e desembaraça-

dos de quaisquer ónus, dvi.das, dúvidas, impostos em atraso- 

e de hipotecas, exceção feita às lipotecas mencionadas na - 

cláusula primeira deste contreto, toda a posse, domínio, di- 

- continua na ficha 8 - 

BC4A-15BC-7060-59AB-4C6D-0574-DEFB-1127-1308-5750-47 - T - JOAÕ - Página 14 de 29 

J 



~r 	1 

N 

.> a .o ~ 
E, 

a w p 

ó o'¡ 
c  U 

	
DECIM  	 ha n° 

N.. OFICIAL DE 
Bel. Berna 

	

- 	 Av.. Liberd 
São Paulo - Si 
S i t e; w w ,  

EGISTR S RvF ìPRR EA 688113 
l 	 ránce 
de, 701 - 01503.0 1 
1 Fone SAC: 11) 3274-7 

a111e 	gina 	- a 
E-ma1 	 co m.b r, 

1V. /7Y 

18.° CARTúRIO DE REGI  

de São Paulo 

São Paulo, 26 de Março 	de 1981 

reitos e açóes de que é titular ,` sobre os imóveis objeto deá 

te instrumento , ficando desde áá expressamente ajustado que- 

as parcelas oonstantes das letras "e" a "h" da cláusula se-

gunda de ate contrato , serão representadas por notas promissó 

rias de emissão da "PROMISSdRIA COMPRADORA " á favor da "PRO.. 

MITENTE VENDEDORA ', em oárater "pró-soluto ", "CLAUSULA SEXTA 

Na hipótese de a "PROMISSÂRIA COMPRADORA" não lograr obter -

alvará autorizador da construção de edifícios ,, dentro das 

¡normas previstas na atual Lei de Zoneamento paraaquele local 
dentro do prazo. de 120 dias contados de ls 'de Fevereiro de -

~1981, será facultado á mesma "PROMISSÀRIA COMPRADORA" optar-
entre as seguintes :alternativas- I) - 0 presente cont rato  - 

poderá ser considerado rescindido pela "PROMISSÁRIA COMPRAM 
RA", com a devolução , pela "PROMITENTE VENDEDORA ", do sinal-
pago , dentro do prazo de 90 dias contados da data em que for 

denunciado este instrumento , acresãido\.de correção monetária 

(pRTN ) e juros de 1% ao imãs , calculados á partir ,da data, do 

deu pagamento até o dia da efetiva devolução; IZ) A único - e 

exclusivo critério da "PROMISSÁRIA COMPRADORA",. ser mantido- 
o presente instrumento, hipótese em que a "PROMITENTE VENDE. 

DORA" outorgaria á "PROMISSARIA COMPRADORA" a'competente es- 
critura ` definitiva de venda o compra , na forma prevista nes. 
te instrumento% Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
e condiçá®s dos instrumentos ora retificados, que não expres 
samente alteradas no presente. 
0 Escrevente Autorizado, 

gio Dias dos santos 
(continua no verso) 
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Av. 18 em 29 de Julho de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 28 de maio de 1.981 9r-
as partes, de um lado como promitente vendedoras CIA. J.D;O. 

DO DRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, já qualificada,- 

representada por Mario Manuel Proença - de Oliveira e Fernan-

do Batista Proença, e de_.osatro lado como promissária compra 

dora t BELA CINTRA I"EiS E REPRESENTAÇUS LTDA, já qu al If i 

cada, representada por Joseph Yacoub Safra, de comum acordo 

retificaram o instrumento particular datado de 13 de novem-

bro de 1,960,., que deu origem ao R.16, a fim de prorrogar á 
prazo estabelecido na sua cláusulá sexta do citado contrato 

até o dia 03 de agosto de 1,981 9  e bem assim retificar a --

cláusula sexta, a qual. passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA SEXTA: Ne hipotese de a promissória compradora, -

não lograr obter alvará autorizador dá construção de edi,fi-

cios, dentro das normas previstas na atual Lei de'Zoneamento 

pára aquele local até o dia 03 de agosto de 1.\981 9  sere fa-
cultado a mesma promissária compradora optar entre as sego 

tes alternativast I- 0 presente contrato poderá ser consíde 

rado rescindido pela promissória compradora, coma d evolu--
ção,pela promitente vendedora, do sinal pago, dentro do pra 

zo de.90 dias contados da data em que for denunciado este - 

instrumento; acrescido de correção monetária (ORTN) e juros 
de 1% ao Ines, calculados á partir de data do seu pagamento-
até o dia dp'efetiva devolução;, II- A único e exclusivo cr i  
tério da promissária compradora', ser mantido o presente ires 
trumento, hipotese em que a promitente vendedora oüòrgaria 
á promissória compradora a competente escritura--definitiva, 
de venda e compra, na forma prevista neste instrumento. Fi- 

(continua na ficha 09) 
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ME 

cam ratificadas todas as demais cláusulas e condiçóes do - 
citado instrumento, não expressamente alteradas pelo pre-a 
sente. 

0 Escrevente Autorizado %  
i.o Dias dos Santos 

AV 19 em 02 de Dezembro de 1981 

Da escritura referida no R.21, consta que em virtude de de-
sapropriação de parte do imóvel, da ma trScuis 6324, o valor 
total, das promessas de vende e compre objeto ] do R.17 dente 
e dos 8.17/6321 0  R,16/6322, 8.17/6323 9  R.17/6324, 8,17/6325 
R.18/6326, R.1616328 deste Cartório, ficou reduzido, pare - 
8365.743.452,00.. 

0 Escrevente Autorizado, 
Ser o~Dia3f dós Santos 

AV.20 em 02 de Dezeabro de 1981 

De escríGu a referida no R.21 , consta que o valor atribuído 
ao imóvel no promessa de vende e compra, objeto do R.16 doa 
te matricula, foi corrigido , para ,  811 .648.091 9 00 e o valor 
total das promessas ali referidas, importa atualmente em ®.. 
399.317.474,70. 

0 Escrevente Autorizado, 
3erg o Dias dos Santos 

continua no Yerso 
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R.21 em 02 de'Dezembro de 1981 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981 1  do 5 2  Cartório de 
Notes desta Capital, L2 1858 0  flo,232 0  a proprietária, CIA. 
J.D.O* do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, Já qualí-
fioada,"represontada por Marlo Manuel Proença de Oliveira, 
RG 3.141.326 e do CIC 033.537.458-15 9  e José Anibal de Fon-
seca Pinto de Motta, RG 5.136.857 e CIC 007.222.518-15 9  ven 
deu o imóvel, pelo valor de 011.648.091,00 9  a BELA CINTRA -
YMdVEIS E REPRESENTAÇOES LTDA., já qualificada, representa-
do por Joseph Yacoub narre, Rd 2.192.208 e do C1C sob o na. 
006.062.278-49. 

0 Escrevente Autorizado, 

o Dias dos Santos 

AV.22 em 02 de Dez®mbro de 1981 

Em virtude de outorga de escritura definitiva nos termos do 
R.21 9  fica cancelado o compromisso objeto do R,16 desta ma-
tricula. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sárg  o Dise cYoe Santos 

Av.23 em 19 de Janeiro de 1982 

Da reapresentagão da escritura que de'u' origem ao R.21 e..... 
Av.19, consta que a desapropriação feita em parte do im6vel-
objeto da matricula 6.323 e não 6.324 como ficou constando,-
correção essa feita nos termos do parágrafo primeiro do arti 

(continua na ficha 10) 
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18.- CART6R(0 DE REGI 

de São Paul 

São Paulo, 19 de Janeiro â 19 82 

-go 213 da Lei Federal 6.015/73. 

0 Escrevente Autorizado, 

Se Dias ! os Santos 

AV.24 em 27 de julho de 1984 
Procede-se esta averbaçáo , á vista do  - requerimento de 16 de 

julho de 1984 , para constar que a adquirente pelo R.21, BE-

LA CINTRA IMÓVEIS L REPRESENTAÇUS LTDA , teve sua , denomina-
çã0_ - aocia7 . alterada ' para ' BELA CINTRA S/A, conforme instru -

mento particular de incorporação e transformação em coeiedá 
de anónima datado de 26 de janeiro de,1983, arquivada sob -

nQ 353000950049 , em 14 de julho de 1983, na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do Está 

do em 28 de julho de 1983. 

A Escrevente Autorizada: 

Elizabeth Aparecida Gorgueira 

N 

Ó D- 

°a 
.LO 
OU)
o  

tr o  
OU 

ca w E 
9 0  
co 

Av.25 em .18 de agosto de 1987 
Procede- se esta averbação, á vista do requerimento de 08 de 
julho de 1987, para constar que, a adquirente pelo R.21 e ~-
Av.24, BELA CINTRA S/A, em virtude de alteração em sua razão 
social passou . a girar sob a denominação. de BELA CINTRA IMÓ-
VEIS E REPRESENTAÇOE.S LTDA, cónforrae prova o contrato social 
de 15 de abril de 1987, devidamente registrado sob 0 ------

35207475279, em 01 de junho de 1987, na Junta Comercl.al. do -
Estado de São Paulo. 

-  continua no -verso  - 
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6,327 	10 
- __] _- verso 

A Escrevente Autorizada, ~~~  

Elizabeth Aparecida Gorgueira 
Microfilmes Protocolo nQ 	134.026 	- Rolo na 2 .383 

Av.26 em 22 de maio de 1997 

INCORPORA2A0  

procede-se a presente averbação, ã vista do requerimento 

datado de 17 cie março de 1.997, para ficar constando que, o 

BANCO SAFRA S/A,  INCORPOROU  o credor, das hipotecas do R.6, 

R.14 e R.15, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conforme se 

verifica da Ata da Assemblóia Geral Extraordinária, 

realizada em 29 de julho de 1.994, devidamente registrada 

sob no 84.464/95-1, ria Junta Comercial do Estado de São 

Paulo -  (JUCESP) . 

A Esc revente Autorizada,  
Suely,,de Menezes C. Palma 

Micrafilme: Protocolo nn 268`..196 	_ _ 

Av. 27 em 22 de maio de 1997 

'CANCELAMENTO DE HIPOTECA  

Procede-se a presente averbação, ã vista do instrumento 

particular datado de 17 de março de 1:.997, para constar que 

o Credor, BANCO SAFRA S/A, representado por Ura SafrA e 

Alberto Corsetti, com fundamanto no artigo 251, Inciso 1 ej 

- continua na ficha 11 -- 
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6.327 	 11 
São Povio, 22 • de 	maio 	de 19 97 

artigo 1.67, II, da Lei 6.015/73,  autorizou o cancelamento da  

hipoteca objeto. do R.06 , desta matricula. 

A Escrevente Autorizada, 	+~  

Suely de Menezes C. Palma 

Av.2B em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE  .'HIPOTECA  

Procede-se a presente averbação, ã vista do instrumento 

particular referida r-ia Av.27, para constar que o credor, 

BANCO SAFRA S/A, com fundamento no artigo 251, Inciso I e 1 
artigo 167, 11, da 1.ei 6.015/73,  autorizou o cancelamento da  

hipoteca objeto do R.13 , desta matricula. 

A Escrevente Autorizada, 
 

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 29 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA  

Procede ---se a presente averbação, À vista do instrumento 

particular referido na. Av. 27, para constar quer credor, o 

BANCO SAFRA S/A, com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, II, da lei x5,015/73,  autorizou o cancelamento da  

hipoteca —objeto. do R.14 ,. desta matricula. i 
1 

continua no verso 

R6 
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6.327 	 ~ LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

A Escrevente Autorizada, ~D" 

Suely de Menezes C. Palma 

Av.30 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede -se a presente averbação," ã vista do instrumento 

particular referido na Av.27, para constar que credor, 

BANCO SAFRA S/A, com fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, II, da Leni. 6.015/73, autorizou o cancelamento da 

hipoteca objeto do R.15 , desta matricula. 

A Escreventes Autorizada,  

Suely de Menezes •`Ç. Palma 

Microfilme: Protocolo n0 268.202  

Av.31 em 2 de outubro de 1997 

CISMO PARCIAL  

Procede-se a presente averbação , à vista da escritura de 13 

de junho de 1995, do 120 . Cartório de Notas desta Capital, 
i~ 

(Livro` 1.333, folhas 272), para constar que em decorrência 

da CISÃO PARCIAL, e consequente divisão do património social 

da -proprietãria pelo R.21, BELA ' CINTRA IMõVEIS E  
REPRESENTAÇOES LTDA, com sede nesta Capital , na Avenida  

Paulista , nel 2.100, inscrita no CGC na 43.710.367 10001-01,  
- continua na ficha 12 - 
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matrícula 	 Ilchc 

6.327 	12 
São Paulo, 02 de outuNrOdE. 19 97 

representada par João Inacio Puga, RG 3,790.897-Sp e CPF 

006.538.618-34 e Alberto Corsetti-, RG 2.782.125-SP e CPF  

035.871.508-34 , nos termos .do instrumento particular de 

cisão parcial e outras avenças, firmado em24/04/1995, 

arquivado.sob o no. 86.739/95-5, na JUCESP e Reunião dos 

C)6cios. i  Quotistas outorgada, realizada em 24/04/1995, 

registrada na citada JUCESP sob n4  86.740/95-7, o imóvel 

objeto cTa presente matricula, avaliado em R$_20.963,09, 

verteu para o capital social da LETERO ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, com sede nesta Capital, na Avenida 

Paulista, nd 2.100, inscrita no CGC na 43.826.833/0001-19, 

representada por 'João Inicio Puga e Alberto Corsetti, já 

identificados.Consta declarada no titulo objeto deste 

registro que a transmitente apresentou a Certidão Negativa 

de Débito no,. 713.348, Série F, expedida em 13 de março de 

1995, pelo INSS, Agência Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

Gomo a certidáo de quitação de tributos federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal n 4  26.327, 

expedida em 23 de maio de 1995, pela 8i DRF-SP/OESTE, nesta 

Capital. 

0 Escrevente Autorizado, 

Mauricio Gonça ves de Alvim 

Microfilme:Protocolo nQ- 	274.182  

Av.32 em 13 Cie novembro de 1997 

ALTERAÇÁQ DE RAMO SOCIAL 

Proceda-se 	a 	presente averbaçap, á vista do requerimento 

- continua no verso - 

R5 
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versa 

datado de 22 de outubro de 1997, para constar que, em 

virtude .  da alteração de razão social da propriatària pela 

Av.31, LETERO ADMINISTRAÇAO E REPRESENTAÇdES LTDA, a mesma 

passou a denominar-se LETERO.7 PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇAO E 
REPRESENTAÇOEa LTDA, conforme prava o instrUmantó particular 

de i  incorporação, alteração da razão do objeto social e 

Consolidação do Contrato Social datado de 14 de dezembro de 

1995, registrado sob número 5.749/96-7, na JUCESP. 

A'Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 

Av.33 em 13 de novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZAC) SOCIAL` ' 

Procede-sei a presente averbação, A vista do requerimento 

referido na averbação anterior, para constar que, em virtude 

da alteração da razão social'da proprietAr a, LETERO -

PUBLICIDADE, .ADMINISTRAÇAO E REPRESENTAÇOES L'TOA, a mesma 

passou - a denominar -se SODEPA - SOCIEDADE . DE  EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E. PARTICIPAÇOES LTDA, com sede no Muniaipio de 

aarueri, Estado de São Paulo, A Alameda Madeira, 53; 7a 

andar, Alphaville, conforme, prova a instrumento particular 

de alteração parcial do Contrata Social datada de 29 de 

feverei.rá de 1996, registrado sob neimero 43.692/96-5, na 

JUCESP. 

continua na ficha 13 
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A Escrevente Autorizada, 	 ~  

Suely de Mene zes G. Palma 

Av.34 em 13 de novembro de 1997 

ALTE 90 DE RAZÃO SOCIAL 

a 
	

Procede-se a praaente averbação, A vista do requdrimenta 

referido na Av.32,-.-, para constar que, em 'virtude da alteração 

da razão social da proprietãria, SODEPA -SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇ0ES LIDA, a mesma 

passou a denominar-se SODEPA - 50~1EDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PAR`rICIPAÇtIES 8/A, conforme prova a Ata da 

AssemblMa Geral de Transformação de sociedade por quotas de 

responsabilidade Limitada em Sociedade Anonima, realizada em 

19 de março de 1996, registrada sob número 54.415/96-2, na 

suCESP. 	 . 

A Escrevente Autorizada,  

Sueìy de Menezes C. Palma 

0 
	

Microfilme: Protocolo nãmero 276.379 

Av.35 em 15 de setembro de 2006 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO''SOCIAL  ` 

Procede-se a presente averbação, à vista d6 requerimento datado de 

23 de agosto de 2006, para constar que a proprietária pela Av.31, 

- Continua no verso 

R5 
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6.327 	 13~ 	 LIVRO N° 2 REGISTRO GERAL 

SODEPA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇOES SIA.,  em virtude da alteração de sua razão social,  

passou a -girar sob a denominação de LETERO EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇBES , SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob o n° 205.736106-3, em 04 de agosto ;  de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  
Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222 

Av. 36 em 17 de março dè•,2009 

ALTERACÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede -se à presente averbação, à vista do requerimento datado de 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28 dé agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Pauto — JUCESP , em 12 de setembro de 2408 , sob o n° 

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste Estado em 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.31, LETERO 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA,  TEVE  

SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA  para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

- continua na ficha 14 - 
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São Pa 6.327 	 14 	 Ulo, 
 17 de março de 2009 

A Escrevente Autoriza a, 

FFerva er W  Ueiroz Alves 
Av.37 em 17 de março de 2009 

ALTERAÇÃO  DE  RAZÃO SOCIAL 

Procede-se à presente averbação, a vista do requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 18 de novembro de -2008, registrada na Junta Cometcial 

do-Estado de São Paulo /– JUCESP, e.m 26 de novembro de 2008, sob o 

n0  386.044108-9. , publicada no Diário Oficial deste Estado em 28 de 

novembro • de 2008, para constar que a proprietária pela Av.31; 

LETERO GESTORA DE RECURSOS S/A, TEVE SUA  RAZÃO  SOCIAL 

ALTERADA  para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autorizad 

_úa ueiroz CUFer àd eiroz Alves, 

Microfilme: Protocolo número 492.580 

R.38 em 20 de Junho de 2011 

CONFERENCIA DE BENS 

ó a EN 

2a. 
2) o 

U) 
&,eu 
a)  
X o 

P C) 
03 

M 
CM 
M 

M 

0 

Nos termos do .Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

— Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 

continua no verso - 

II 
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fkJ 

6.327  	:14 

06 de janeiro de 2011, sob o n° 16.311111.5, e do Instrumento 

Particular de Rerratificação da Alteração Parcial do Contrato Social 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.31, JS ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2 0  andar, sala 

203, em Alphaville, Barueri, neste Estado, já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi, ` transmitiu o  

imóvel  desta matricula, a titulo de  CONFERÊNCIA DE BENS , a 

GARDENA PARTICIPAÇOES LTDA, com sede nesta Capital, na 

Avenida Paulista n° 2.100, CNPJ n° 13.055.06810001-10, representada 

pela JS Administração de Recursos SIA, já qualificada, e pela Gercom 

Representações .e' Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga • e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$14.089,49, para integralização 

do capital social da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda  

Protocolo 552.137 Instrumento Particular 

**"Fim dos atos praticados, continua na página 29.* 
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Monica Regina A., 
RF: 10.799 

• 

180  Oficial de Registro de Imóveis 

CERTIFICO ainda, que a presente certidão é reprodução autêntica da ficha a que se refere, 

extraída nos termos.do  parágrafo 1 1  do art. 19 da Lei 6.015173. 

Emolumentos : 	Oficial: 	R$ 20,83 	Estado: 	R$ 5,92 

Cart. Serv.: 	R$ . 4,39 	Reg Civil: 	R$ 	1,10 

Trib. Just.: 	R$ 	1,1.0 	TOTAL: 	R$ 33,34 

Custas recolhidas por verba. 

O referido é verdade e dá Àè. Eu, Escrevénte Autorizado, procedi as buscas, verificações e 

assino. 
\, 
i 

São P ulo, 2Ò~d junho de 2011 - 1 ~.:04: h 

OFICIAL 1 SUBSTITUTO 

!_! Suely de Menezes Carvalho ! ~sSérgio Dias dos Santos 	1. _! Adlei de Almeida 

!_! Sara Francez 	 !_! Maria Ap. Cavalcante Silva !_! Mauro Honda 

!_! Mauricio G. Alvim 	!_! Daniel Francisco de Souza !_! Nilson Pinto Síqueira 

!_! Eduardo Queiróz Rodrigues !_! Carlos Ramalho Ferrari 	!_! Mariney Primo 

Menezes Lagos 

Esta Certidão contém 29 páginas que estão no rodapé numeradas de-1 a 29. 
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L4VRa NO. 2 • REGiSïRO 	18.4  CARTUO DE REGISTRO} DE IMÓVEIS  

matrícula 
GERAL ficha 
	

de São Paulo 

6. 328 	 1 	Sao Paulo, 27 de Abril, 	de 19 77 

1M~ 6VQ: UM TERRENO A RUA . CARLOS FERREIRA , constituído pelo 

lote 11 da quadra 6, 29 gleba , no Jardim Everest ,. no 139 -
Subdistrito , Butantã , medindo ;16, 35 m de frente ., por 47,30 

m do lado direito,; visto do imóvel; 48,00 m do lado esquer-
ao, tendo nos fundos a largura de 16,25 ,0, com a área de 

770,50, m2, confrontando -do lado direito e, nos fundói com 
propriedade, de Giuseppe Manna, . antes com quem de direito e 
do lado esquerdo com o lote . 10 (Cont . 084 266 0036) 
PROPRIETÁRI~A t CIA. J.D .O. W BRASIL EMPREENDIMWT08 E PAR- 

 ywrr_~.r.~  

TICIPAÇOES, com '; sedet , nesta Capital, na Avenida Lopes Azeve 
do, 46, CGC 062 968 789/0001. 

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição 98 194 e matricula 8.766 do 
102  Cartório de Registro de Imóveis. , 
0 Gficial 

Antonio Barrete de Mendonça 

Av.1 ela 127 'de abril de ,1977 
Conforme R.118 768 do 109 Cartório de Registro de Imóveis, 
o imóvel objeto da presente matricula, juntamente com ou-
tros imóveis , foi dado em hipoteca ao BANCO SAFRA S/A., pa 
ra garantia da dívida de Cr$10 730 000,00. 
0. Oficial, 	- 

Antonio Barreto de Mendon 

R.2 em 27 . de abril . de 1977 
Pela escritura de 13 de..dezembro de 1976, do 52 Cartório -
de Notas desta Capital , livro 1 629 1  fls. 24 , a propriet i  
ria, já qualificada , representada por Mario Manuel Proença 
de Oliveira , Mod. 19 RG 3 141 326`e'Fernando Baptista Pro-
ença, Mod. 19 RG 2 565 012, deu em hipoteca de 22 srau o 

( continua ho verso) 
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matrícula 	ficha 

6 328 	 O1 
verso 

imóvel ao BANCO SAFRA $/A, (Coe Ma 58 160 769), com sede 
nesta Capital, para garantia de um empréstimo de Cr$ 	- 
Cr$2 636 700,00 1  correspondente, ria data do contrato, a 
US$220 000,00, referente ao Contrato de Repasse de Emprés-
timo Externo, incluindo-se no valor da divida, imóveis ob- 
jeto das matricules, 6 322 1  6 322, 6 323 1  6 324 9  6 325 	, 
6 326, 6 327, pagáveis no - prazo de 342 dias, a contar da 
data do titulo, devendo durante o referido prazo, efetuar 
amortizações parciais em`6 de maio de 1977, no valor de 
US$24 000 9 00 e em 7 de novembro de 1977 no valor de VS$ 
US$196 000,00, constando do titulo multa e 20% e outras 
condlçmea. 

0 Oficial 

Antonio Barreto d 

R.3 em 05 de maio de 1977 
Pela escritura de 7 de março de 1977, do 5 2  Cartório de 
Notas desta Capital, livro 1 648 1  fla. 1, a proprietária , 
jó qualificada, representada por Mário Manuel Proença de -
OlIveira, Mod. 19 RG 3 141;326 e Fernando Baptistá Proença 
Mod. 19 RG 2 565 012, deu em hipoteca de 34 grau  o imóvel 
ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., com sede nesta Capi-
tal, na rua XV de Novembro, 212, CGC 61 088 696/0001, re-
preséntado por Alberto Corsetti, Mod, 19 RG 2 782 125 e 
Manoel Ferreira Pinto Neto, RG 3 145 734,.para garantia de 
dívida de um empréstimo de Cr$4 000 000,00, incluindo -se 
no valor da garantia, imóveis objeto dais matricuias,6 321, 

-6 322, 6 323 9  6 324 9  6 325 1  6 326 e.6 327 e que sobre o 

valor do empréstimo -  incidiu correção monetária`-pré-fixada, 
calculada á taxa de 40% ao ano e á taxa operacional corres 

(continua na ficha 2) 
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LIVRO N°. 2 -  REGISTRO  18. 0  CARTõR10 DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
GERAL de São Paulo 

	

matricula 	ficha 

	

ã 328 	 02 17 	Abril 	77 São  Paulo, de 	 de 19 

pondente a Cr$923 232 , 22, para o período e que deverá ser 
pago mediante o pagamento de uma única parcela do valor de, 
Cr$6 528 856 , 00, representada por uma nota promissória de 
emissão da Cia, J .. D.O - do Brasil Empreendimentos e Partici-
pações , devidamente , avalizada e com vencimento para o dia 
13 de fevereiro de 1978- 
O,OSioial 

Antonio Barreto de Mendonça 

R. 4 em - 13 de outubro de 1977. 
Pela escritura de 20 de junho de 1977 t ' do 5 9  Cartório . de  -
Notas desta Capital ( LQ 1 648 9  fl e . 210), a proprietária,-
já qualificada , representada por Mario Manuel Proença de 
Oliveira , RG Mod . 19 , 3 . 141 326 , e Fernando Baptista Proen 
ça, - RG ' Mod. 19, 2 565 012 1  deu em • hioóteça de 49 grau o -
imóvel, ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A., com séde nes 
ta Capital , ;á Rua XV de Novembro ,- n4 212, CGC 61 088 696/ 
0001, representado por Sérgio De Fiori , RG 1 071 323, e Má 
noel Ferreira Pinto Neto, RG, , 3 145 734, para garantia de -
um empréstimo de CR$13 000 000,00 , sôbre o qual incidiu 

correção monetária pré=fixada , ;calculada á taxa de 40% ao 
ano e a taxa operacional correspondente a CR$1 904 406,52, 
para a período , e que deverá ser pago mediante o pagamento 
de uma Nòta Promissória no valor de CR$20 10 943,00, com 
vencimento para o dia 22 de maio de 1978 9 Multa de 10%, Em 

garantia desta divida foram dados tambãmp`oa imóveis obje-
to das Matrícúlaz 6 321 à 6 3Z7. i. 
Ó escrevente autorizado.., 

Bernardo 0swa1 o F ncez 

( continua no verso ) 
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matrícula 	fi

L2verso]

ha 

6 328 
 

Av. 5 em 15 de largo de 1978 
Pela escritura de 9 de dezembro de 1 977, do 52 Cartório de 
Notas desta-Capital, (L2 1 668, fls 164), as partes contra-
tantes, de um lados a COMPANHIA J.D.O. DO BRASIL EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇtES, já qualificada, e de outro lado s 
o BANCO SAFRA S/A, já qualificado, acordaram em prorrogar o 
vencimento da hipoteca que deu origem ao R.2 desta e das m a  

trIculas ngs. 6 321, 6 322, 6 323; 6 324, 6 325, 6 326 e 
6 327, deste Cartório, com relação ao vencimento final da 

parcela correspondente a US$172 000,00, que passa a mesma m 
ter os seguintes vencimentos 2 parcelas com vencimentos em 

8.dé maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978, á taxa cambial 

vigente na época em que forem devidos; que, sobre o saldo  dE 

vedor do referido contrato, incidirão a partir de 7 de no-

vembro de 1 977, e até a liquidação,' dò, débito, á taxa cam-

bial vigenté na época em que forem devidos: a)- comissão de 

repasse, cobrada da seguinte formas 7,5% anual e antecipad a  

mente, calculada sobre o saldo devedor em aberto, á taxa -

cambial vigente na comissão de cada pagamento, sendo que á 

primeira parcela da comissão de repasse no valor em moeda - 
corrente nacional correspondente a US$12 133,34, foi paga - 

--no..~làto da prorrogação; b)-juros fixos de 2,375% ao.ano,mais 
juros variáveis a uma taxa anual pela qual sejam oferecidos 
dólares americanos pelo prazo de 6 meses, aos Bancos do 

Mercado Interbancário de Londres ,  juros esses calculados no 
segundo dia útil que preceder o começo de cada semestre pa-

gáveis em 8 de maio de 1 978 e 6 de novembro de 1 978; que-
em substituição aos títulos a que se refere a cláusula 12s-
do contrato original, ora prorrogado, e representando o sal 

( continua na ficha 3 ) 
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LIVRO N.o 2 -  REGISTRO 	18.o CAR TóRIO DÉ REGISTRO DE IMÜVEIS  
GERAL 	 de São Paulo 

E- i 
atricula 	 ficha 

6 328 	3  3 Sáo Poulo,15 de Março 	do 1978 

do devedor atual do contrato, a devedora entregou ao Banco-
Safra S/A, as seguintes notas promissórias de sua emissão -

devidamente avalizadas, com os seguintes valores e vencimen 
tos: 0447 100,00, vencimento 8/5/78 ; 83267.800,00, vencime 
to 6/11/78; referentes ao principal e 8237 600,00, vencimen 

to 8/5/78 e 01242 300 9 00 9  vencimento em 6/11/78, referentes -

aos aos juros; ficando também ratificadas todas as demais cíau-

sulas, condições ' e termos do contrato original. 

O Oficial, 

Antonio Barreto de Mendonça 

R, 6 em 19 de Junho de 1978 
Pela escriturado,  5 de junho de 1976 1  do S4 Cartório de No-
tas desta Capital (L§ 1715, fla. 52), i~ proprietária, CIA. 
J.D.B. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ§£S , com sede 
social nesta Capital, na Avenida Professor Francisco Xorato 
n2 7, sala "A", C0C ¢2 - 961111 789/0001, representada por 1+Nrio 
Manuel Proença de Oliveira e Fernando 8aptiate Proença, I`RG 
2 565 6112-9P, • RO Med, 19 9  3 141 326-SP, respectivamente , , 
deu © imóvel em hipoteca de 52 grau !  ao BANCO SAFRA Dt IN'-
VESTIMENTOS 8/A, , com aedo social nesta Capital, á rua 'XV 

de Nevembro , na 212;"- CGC 61 088 696/0001 -44, representado 
por Sergio de Flori, RQ 1 871 323 -SP e CIC 007 270 408104 , 

e Moncolo Almuli, RG 1 648A16-SP, e CIC 020 367 116/04 9  pá 
ra garantia de dívida de um empréstimo de 831 000 000,00 
incluindo-se no valor da garantia; ias®veia objeto das matr f  
culta 6321, 6322.,: 6323 9  6324, 6325 9  6326, 6327 9  e: que a bre 
o valor do empréstimo incidiu correção monetária pré-fixada 
calculada á taxa de 40% ao ano, e á taxa operacional cerres 
pendente a Cr$5 601 700,00, para o período e que deverá ter 

( continua no verso•) 
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matricula 	 ficha 

verso 

pago mediante o pagamento de uma única parcela do valor de 
Cr$49 042 279 9 00, representada por uma nota promissória de 
emissão da Cia. J. D, ©. do ]Brasil Eapreendimentos e Parti 
cipaçõez , devidamente avalizada e coai vencimento para o 
dia 14 de meio de 1979. 
© Oficial Substituto,. 99-U 

Bernardo ©swe o EiÇancoz 

R, 7 em 05 de Julho de 1978 
Pela escritura de 13 de junho de 1978, do 52  Cartório de No 
tas desta Capital ( LQ 1 715 9  fls.' 68), a proprietárie, CIA. 
J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIP~ÇOES , com sede 
social nesta Capitál, i Avenida Professor Franolaco Moreto, 
n# 7 9 8a18 "a*, CGC 62 968 789/0401 , representada por Mario 
Manuel Proença de Oliveira e Fsrnendo Deptiste Proença, RG& 
3 141 326-SP e 2 565 012-SP, respectivamente ,  deu o imóvel  
em SEXTA HIPOTECA ao BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, coa-
sede social nesta Capital , na rua XV de Novembro , 212, COC. 
61,088 696/0001-44,. representada por Sergio de Flori, RG. 
1 071 323 -SP, e CIC`®77 270 400/84 9  a Moncelo Almul , RG na 
1 648 416-9P s CPF 020 367 118 ; para garantia de um emprss-
tino, referente no ^Contrato de Financiamento de Capital de 
Movimento ", que tomou o nQ 06.102 ,567,4, no valor de,,Cr$ 
$6 500 000,00 , que, sobre o valor do empréstimo, efetuado 

i 
incidir , correçU monetária pré-fixada , calculada á taxa 
de 40% ao ano, e taxa operacional correspondente a C4 
$1 072 500 9 009 para o período , mediante'* pagamento de uma 
nota promiss ória, devidamente avalizada , no valor d"r$' 
$10 172 504 , 00 9  com vencimento para o dia 22 de março 	de 
1979 , constando do t título multa , e outras condições  ,, forca - 

	

r 	 ( continua ma ficha 4 ) 

À 



AV.9 em 31;  detgpsto de í979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho -de 1979 

o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorizou o can-
celamento da hipoteca objeto,do R;4 desta matricula. 

O'Escrevente Autorizado:  

Voze Eduar o S. de_Mendonça 

i 

AV.10 em; 31 de Agosto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 26 de junho de 1979 
o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/Á, autorizou o can-
celamento da hipoteca objeto do R.3 desta matricula. 

= continua no verso- 
2!-5~- 2178 
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LIVRO H.0  2 -REGISTRO 	18,°  CARTORIO DE REGISTRO DE IM  
GERAL 	 de São Paulo 

matetcvtn 	tlahn 

i 328 	 São Pauta , 05 de Julho 	de 19 78 

i 

dados também em garantia es imóveis objete das matrículas 
6321 1 6322, 6323, 632+, 63j5, 6326 e27*  deste Càtório. 
0 Oficial Substitute, olii, 	ZÁ4 1 

Bernardo 0ava o raaoez. 

l AV.6 em ±31 de Agosto de 1979 
Nos • termos do instrumento particular datado de 26 de junho -
de 1979, o credor BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, autorí-
zou o cancelamento da hipoteca objeto do R.7 desta matrlcu 
1a. , 

0 Escrevente Autorizado*,  

os~ Edua 	S . de Mendonça 
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matricula 	ficha 

5328 	o4 ' 
vergo 

0 Escrevente Autorizado:  

J sé E dua d S. de Men onça 

AV.11 em 31 de Agosto de1979 

Nos termos do instrumento particular datada de 25 de junho/ 
de 1979, o credor BANCO SAFRA S/A,  autorizou o cancelamento  
da hipoteca objeto do R.2 e AV.5 desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado: - 

J se Eduae S. de',Mendonça 

AV.12 em 31 de Agoeto de 1979 

Nos termos do instrumento particular de 25 de junho de 1979 

e pela AV.3/8768 do 10$ Cartório de Registro de Imóveis, 
foi cancelada  a hipoteca mencionada na AV.l desta matricula 
em virtude da autorização dada pelo credor, BANCO SAFRA S/A. 

0 Escrevente Autorizado: 	 G~ 
se Eduar 	. de Mendonça 

i 

R.13 em 31 de Agosto de 1979 `` 

Pela escritura de 02 de março de 1979, do 54 Cartório de No 
tas desta Capital, Livro 174,,0, fls 279, a proprietária #  
COMPANHIA J.D,O, DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, 
já qualificada, representada por Mario Manuel Proe nça de 01 

continua na ficha 051-- 
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REGISTRO GERAI..  18. 0  CARTbRiO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
LIVRO N. 2 de São Paulo 

matrícula 

6328 
lleba 

05 31 	Agosto 	de 1979 de São Paulo, 

veira, RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RG ....... 

2 565 012, deu em SEGUNDA HIPOTECA, o imóvel, ao BANCO SA-
FRA S/A, com sede nesta Capital, á Rua IV de Novembro, 212, 

CGC 58 160 789/0001-28, representado por Sergio de Fiori, -
RG 1 071 323 e CPF n¢ 007 270 408-04 1  e Moncelo..Almuli, RG-

1 648 416 , CPF sob n-° 020 367 118-04, para garantia do sal-

do devedor de um contrato de empréstimo firmado  1 em 30 de no 
vembro de 1976 2  saldo esse no valor de US3124,000.00, pagá 

ireis por melo de 2 parcelas nos vg ores e vencimentos de: 

US$24,000.00 em 07/05/79 e US$100,000.00 em 06/11/79, inci-
dindo a partir de 06/11/78 os seguintes encargoss comissão/ 

de repasse de 7,5% ao ano, paga em 06/11/78; juros fixos de 
,2,375% líquidos ao ano, mais juros variáveis á uma taxa -

anual na qual sejam oferecidos dólares americànos, pelo prá 

zo de 6 meses aos Bancos do Mercado Interbancário de Lon-

dres, juros esses calculados no segundo dia útil que prece-
der ; o começo de cada semestre, sobre o' saldo devedor em -
aberto, á taxa cambial vigente na ocas ião,, pagáveis em ..... 

07/05/79 e 06/11/79 . A financiada entregou ao credor as se-

guintes notas.promissárias de sua emissão devidamente avali 

nadas, dos seguintes valorès e vencimentos: CR$563 .800,00,- 

em 07/05/79 e CR$2.746.600,00 em 06/11/79, referentes ao 
principal e CR$294.600,00 em 07/05/79 e CR$279.300,00 em -

06/11/79, 'referentes aos juros, constando do titulo, multa/ 
e outras condições. Foram também dados' em garantia os 1m 5  
veis objeto das matriculas 6321, 6322, 6323, 6324 9  6325 9  -
6326 e 6327 deste Cartório. 

continua no verso- 
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matricula 	ficha 

6328 1 r 05  1 
vcrcu  

0 Escrevente Autorizados ..Jpre.ÁA 8. 

6jaé Eduar& . de Mendonça 

R.14 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, do 5 9  Cartório de No 
tas desta Capital, Livro 1781, fls 35, a proprietária, CIA. 
J'.D,O. do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES,'já quali-
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira,-
RG 3 141 326 e Fernando Baptista Proença, RO 2 565 012, deu 

em TMÇEIRA HIPOTECA o imóvel, ao BANCO SAFRA DE INVESTIMEN 

TOS S/A, com sede nesta Capital., á Rua XV de Novembro, 212, 

CGC 61 088 696/0001-44, representado por Sérgio de Fiori, -
RG 1.071.323, 'CPF-sob n2 007 270 408-04, e Alberto Corsetti, 

RG 2 782 125, para garantia de um contrato de financiamento 

de capital de movimento firmado em l de junho de 1979, no -

valor de CR$49,500.000,00; que sobre \, o valor do financiamen 

to efetuado incidiu correção.monetáríá pré-fixada calculada 
á taxa de 26,38%, para o período, no total de - CR$ .....,. 
13.058.694,00, deduzida no ato; divida essa pagável median-
te o pagamento de uma única nota promissória, de igual va-
lor e coro vencimento em 02101180, constando do titulo, mul-

ta e outras condições, Foram também dados em garantia os -

imóveis objeto das matriculas 6321, 6322 1  6323, 6324, 6325 9  

6326 e 6327 deste Cartório. 

0 Escrevente 'Autorizado:  

JÁJ EduardoJU de Mendonça 
- 	continua na ficha 06= 

1 	 Á 
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LIVRO N.° 2 - REGISTRO 
	

18,° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  

	

GERAL 	 de São Paulo 
mwtrfoul .  

6328 	 06 
	

São Paulo, 31 de Agosto 	de 1979 

o 

R.15 em 31 de Agosto de 1979 

Pela escritura de 28 de junho de 1979, do 5 2  Cartório de No 

tas desta Capital, Livro 1781, fis 46, a proprietária, CIA. 

-J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇQES, já quali-_ 

ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira e 

Fernando Baptista Proença, já qualificados,  deu em QUARTA -  

HIPOTECA , o imóvel, ao' BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS 8/A, já 

qualificado,-  representado por Sérgio de Fiori, e Alberto -

Cor'setti, já qualificados, para garantia de um contratode 
finança xto de capital de movimento firmado ém 02 de maio 
de 1979, no valor;de CR$5•904.392,75; que sobre o valor do 
empréstimo efetuado incidiu correção monetária pré-fixada -
calculada à taxa de 459 ao ano, e taxa operacional corres-
pondente a'CR$920.590,36. A dívida deverá ser paga mediante 
o pagamento. de 6 notas promissórias de emissão da financia-
da, devidamente avalizadas, no valor de CR$1.466.279,18, c a , 
da uma, com vencimentos em 28/11/79, 28/12/79 28/01/80, 
26/02/80 9  27103/80 e 28/04/80, constando do titulo multa e 
outras condições. Foram também dados em garantia os imóveis 
objeto das matriculas 6321, 6322 9  6323, 63241 6325, 6326, - 

e 6327 deste Cartório. 

~h0 Escrevente Autorizado: 	 .~ 
J' se Edu rdo S. de Mendonça 

R.16 em 13 de Março de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 13 de novembro de --- 
1980 e instrumento particular de retificação, aditamento e 

(continua no verso) 

Mod. 14. 19.M • 71!0 

J 
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6328 06 
veM 

ratificação_ datado de 12 de fevereiro de 1981, e Declaração/ 
de 13 de janeiro de 1981, a proprietária, CIA. J.D.O. DO BRA 
SIL EMPREENDIMENTOS ,E PARVICIPAÇÕES, com sede social nesta - 
capital,. na Avenida Professor Francis.co.Morato, n2 7'9 ..Sala M 

A, CGC 62 968 789/0001-26 9  representada por Mário Manuel -
Proença de Oliveira, e Fernando Baptista Proença, prometeu - 
vender nd er o Imovel, á BELA CINTRA -IMÓVEIS E REPRI,SENTAÇÚES LTDA 
com sede social nesta Capital, na Rua XV de Novembro, 212, -
sobreloja, CGC 4; 710.367/0001-01, representada por Moise 
Yacoub Safra, RG 2 042 744, pelo valor d e CRUO.666:000,00,-
que juntamente com o valor dos imóveis objeto das matriculas 
n2s 6321 6322 1  6323, 6324, 6325, 6326 e 6327, perfaz um to-
tal de CR$371.500.000 1 00, à ser pago da seguinte forma: a) -
cR3$14.000.000,004  -na data do titulo, á titulo de sinal e 
princIplo de `pagamento; b) CR$44.300.000,00 em uma única par 
cela, sem juros, no dia 12 de fevereiro de 1981 1  no ato 	da 
outorga da competente escritura definitiva . de venda e com- 

; 

pra; c) CR$$20.400.000,00' em. uma única paréela, sem juros, no 

dia 12 de abril'de 1981; d) CR819.300.000,00 em uma única -
parcela, sem juros, no dia 12 de maio de 1981; e) CRI$........ 
72300.000,00 em uma única parcela, sem juros, no dia 12 de 
outubro de 1981; f) CR$$72.500.000,Ó0 em uma única parcela, -
sem juros, no dia 19 de março de 1982; g) CR872.500.000 1 00 -
em uma única parcela, sem juros,. no dia 14 de agosto de 1982; 
e h) CR$$56.000.000,00 em uma única parcela, sem juros, no -
dia 12 de janeiro de 1983. 0 presente contrato é celebrado -

em caráter irrevogável e irretratável. Constam do título mul 
tas e outras condiçoe s. 

'0 Escrevente Autorizado: 
o Dia s dos Santos 

( contínua pa  ficha 07 
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REGISTRO ÇERAL 	à- CARTGRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 
LIVRO N..2 

rpntrtoula 

6 3.28 

fioha 

07 

São Paulo 
a 

São Paulo, 	de Março de 19 81 

a 

Av.  j7 em 26 de Março de 1981 

Pelo instrumento gartícular de aditamento, retificação e rá 
tificação datado de 23 de fevereiro de 1981 9 " -de um lado a• - 

CIA. J. D ~. DO BRASIL E14MEENDIPSENTOS E PARTICIPAÇrJES, já 

qualificada, r epresentada , por Mario Manuel Proença de Oli -

veira e Fernando Baptista Proença, e de outro lado a BELA 
CINTRA ,imdVEIS E REPRESENTAÇÚES LTDA., já qualificada, re-r 

presen•tada por Joseph Yacoub Safra, de, comum acordo retifi-

caram os instrumentos que deram origem ao R.16, para o fim 

.de prorrogar o prazo de 90 dias estabelecido na sua cláusu-
la sexto, 11caput", por mais até 120 dias, a contar de 12 de 
fevereiro de 1981 e bem assim para retificar as suas cláus 
les segunda, terceira e 'sexte, as quais passaráo a ter as - 

seguinte redações: .  l  CLAúSULA SEGUNDA : Pelo presente instr 

mento e na melhor forma de direito, a;.PROMITENTE VENDEDORA, 
promete vender a PROMISSARIA CORPRADORA, o imóvel. objeto -- 

desta matricula juntamente com os imóveis objeto das matri-
culas 6 321 1 '6 322, 6'323 0  6 324 1  6 325 1  6 326 e 6 327,pelo 

preço certo e ajustado de Cr$ 371.500.000,00 ( trezentos 
e setenta e um milhões e-quínhentos mil cruzeiros), a ser -
pago da seguinte forma: e) Cr$ . 14.000.000,00 ( quatorze mi. 

lhões de cz'uzei.ros), neste ato, a'titulo de sinal e princi 
pio de pagamento, de cujo recebimehto a:PRMITENTE VENDED O  

RA;dá a mais ampla e irrevogável quitaçáo, para não,mais 
repetir;b) Cr$ 44.300.000,00 ( querénta e quatro milhões e 
trezentos mil cruzeiros), em uma única parcela, na data da 
assinatura da competente escritura definitiva de venda e - 

compre, parcela essa que será acrescida de correção monetá 
( contínua no verso) 

Mod. 10.5.000 • 5/80 
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6 528 	07 _ verso _1 

ria e juros, de l;b ao mes, contados de 19 de fevereiro de 

1981 até a data do seu pagamento; c) Cri 20.400.000,00 (vin 
te milhóes e quatrocentos mil cruzeiros) em uma única parte 
la, também na data da, assinatura da escritura definitiva de 
venda e compra, parcela essa que será acrescida de correção 
monetária e juros de 1% ao mes, contados de 1 2  de abril de 
1981 até a data do seu pagamento; d)-Cr$ 19.300.000,00 ( de 
zenove milbSes 

.e 
 trezentos mil cruzeiros) em uma única pasce 

Ia, também na data,,da assinatura da competente esçritura de 
finitiva de venda e compra, parcela essa que será acrescida 

de correção monetária e juros de 1% ao mes, contados de IR-
de maio de 1981, até a data do seu pagamento; e)` Cr$ - r .. 

72 500.000,00 ( setenta e dois milhões e quinhentos mil cru 
zeiros), em uma única parcela, sem juros, no dia''12 de outu 
bro de 1981; f) Cr$ 72.500.000,00 { setenta e dois milhões 
e quinhentos mil cruzeiros), em uma única parcela, sem ju-
ros, no dia 12 de março de 1982; g) Cr$ 72.500.000,00 ( se-

tenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) em uma uni  
cá parcela, sem juros, no dia 12 de agosto de 1982; e h) --

Cr$ 56.000.00o,00 ( cinquenta e seis milhões de cruzeiros), 
em uma única parcela,`, sem juros, no dia 12 de janeiro de » 
1963."  CLÁUSULA TERCEIRA : A PROMITENTE VENDEDORA, no ato do 
pagamento das paroelas mencionadas nas letras 11b11, "c"  e 11 d 1 ' 
da cláusula anterior, outorgará á PROMISSARIA COMPRADORA, 
ou a quem esta viera indicar, ressalvado o disposto na cláu 
sula sexta deste instrumento, a competente escritura defini 

tive de venda e compra, quando, então, transferirá á mesma 

PROMISSARIA COMPRADORA, ou a quem esta viera indicar, intei 
aramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dividas, 

( continua na ficha 08) 

1 
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REGISTRO GERAL 	18,' CART6RIO DE REGISTRO  MPUVIM 
LIVRO N " 2 

	

— m.trSoul. 	 Eloh.  

	

6 328 	08` 
	

São. Pa o 	Março 	de 1981— 

dúvidas, impostos em atraso e de hipotecas, exceção feita - 
às hipotecas mencionadas na cláusula primeira deste contra- 
to, toda a posse, domínio, direitos e ações de que é titu-- 

( 

lar, sobre os imóveis objeto deste instrumento, ficando des 
de já expressamente.ajustsdo que as parcelas constantes das 
letras "e'E a "h" da cláusula segunda 'deste contrato, serão 
representadas por notas promissórias de emissáo 4a PROMIS--- 

f 	SÁRIA.--0OIV1PÚDORA, á favor! da PROMITENTE VEIMEDORA, em cara- 

ter 'fprg-,soluto". CLÁUSULA SEXTA: Na hipotese de a PROMIS-~- 

i SARIA COMPRADORA,não lograr obter alvará autorizador do -
construçU de edifícios', dentro das normas previstas na - 
atual. Lei. de Zoriëamento para aquele local dentro do prazo -
de 120 ( cento e vinte) dias contados de 1 2.de fevereiro de 
1961, será facultado á mesma PROMISSARW COMPRADOR4 optar 

entre as seguintes alternativas: S- O presente contrato po-
derã ser considerado rescindido pela FRONJI SSARIA C01.1PRADORA 

com d devolução, pela PROMITENTE VENDEDORA, do sin~, 1 pago,-
dentro do pr%azo de 90 ( noventa) dias contados ,da data em -

que for denunciado este lnstrurrento, acrescido de correção 

monetária ( ORTN) e juros de 1% ao meis, calculados á partir 
da datado seu pagamento até o dia da efetiva devolução;, Iz 
A único e exclusivo critério de PROMISSARIA COMPRADORA,aer 

r mantido o presente instrumento, hipotese em que a PROMITEN- 
TE VENDEDORA, outorgaria á PRaUSSARIA COMPRADORA, a còmpe- 

I• 	tente escritura definitiva de--venda e compra, na forma pre- 
vista neste Instrumento. Ficam ratificadas todas as demais 
clausulas e condições dos. instrumentos ora retificados, que 

! 	não expressamente alteradas no.presente. 
> 	 • 

( continua no'verso) 

	

Mod. 10.5.00D - 6/80 
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Matricula 	 ficha 

r6 '"328 	08 
verso 

0 escrevente autorizado: 	 _ 

Sérgio Dias dos Santos 

Av. 18 em 29 de Julho de 1981 

Pelo instrumento particular datado de 28 de maio de 1981,-
as partes,de um lado- como promitente vendedoras.9TA. J.D.0. 
DO BRASIL EYiPREENDIMTOS E PARTICIPAÇÓES, já qualificada, 
representada por. Merio 1%nuel Proença üe oliveira e Ternan 
do Batista Pròenç_a e de outro lado como proiússária compra 
doce: BELA CINTRA IWM5IS E REPRESENTAÇOES LIDA, já quali 
'ficada, representada por Joseph Yacoub Safra, de comum -
acordo retificaram o instrumento particular datado de 13 de 
novembro - de 1.980, que deu origem ao R.16 9  a fim de prorró 
gar o prazo estabelecido na sua clausula sexta do citado - 
contrato, até o dia 03 de agosto 'de 1381 1  e bem assim reta 
ficar a cláusula sexta, a qual passará a ter a seguinte -
redaçãos CLAUSULA SEXTAS Na hípotese de a promissória com-
pradora, não lograr obter alvará autorizador de construção 
de•edificios, dentro dos normas previstas na atual Lei de-
Loneamento para aquele local até o dia - 03 de agosto de 1981 
será facultado a..Mesma,promíssária compradora, optar entre 
as seguintes alternativas; x- 0 presente contrato poderá -
ser considerado rescindido pela promissár-la compradora, -
com a devolução, pela promitente vendedora, do sinal pago, 
dentro do prazo de 90 dias contados de data em que for de-
nunciado este instrumento,' acrescido de correção monetária 
(ORTN) e juras de 1% ao mes, calculados á`partir da data -
do seu pagamento ate o dia da rtfet'iva devolução; II• A uni 
co e exclusivo critério da promissária compradora, ser man 

tida , o presente instrumento, hípotese em que,a promítente- 

Á 
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6.328  

üoha 

09 

de São Paul 

São Paulo, 29 de Julho 	dá 19 81 

vendedora outorgaria a promissória compradora a competente 
escritura def initiva de venda e compra, na forma prevista-
neste Instrumento. Ficam ratíficadas todas as demais cláu-
sulas e condições do citado instrumento, não expressamente 
alteradas pelo presente.: . 

0 Escrevente Autorizado, 
S 	Dies doa'Sentos 

AV.19 em 02;  ~e Deismbro de 1981 

De escritura referida no R.21. \consta que em virtude de de-
eapropriaçio de : parte do imóvel da matricule ` 6324 1  o valor 
total das promessas de venda e çompra objeto do R.16 deste 
e dos R.17M21 ,. R. 16./6322, R.17/6323;,R.17/6324 9  8.1716325 

R.18/6326 1  R.1616327 deste Cartório, fin ou reduzido,. - pera 
0365.743.452900. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sàrg o pias dos Santos 

AV.20 em 02 de.Dszembro de 1981 

De escritura referida - no R.21, consta que o valor atribuddo, 
ao imóvel na prd'messa de venda e compra, objeto do R.16 dei 
te matricula, foi corrigido, para 811.648.091 0 00 1  e o valor 
total dais promessas ali referidas, impor e atualmente em C. 
399:317.474p70. ;  

0 Esorevente.Autorizado, 
Sérgio Dixe dos Santos 

continua no verso - 
Mod. 14 - 10.003 . 4101 
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verso 

I R,21 em 02 de Dezembrode 1981 

f  Pela esoritura de 31 de ; agosto de 1981, do 5 4  Cart6rio.de  
Notas,destei Capita]., L 2  1858 9  fla,232 1  a proprietária, CIA, 
J.v.0.do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÚES, jí  qualifi 
oads, representada por Mario Manuel Proença de 011veiro, RO 
3,141,326 e do CIC 033.537.458-15 e José Aníbal de Fonaeoa 
Pinto de Motta , RT 5.136 . 857 e CIC 007.222 .518-15 1, ver_ ndou o 
imóvel, pelo valor de 011,648,091 9 00 a .BELA CINTRA . IM6VEIS 
E RrspRESENTAçoE$,LTDA,, já quaiifiaada, representado, por Jo 
seph Tacoub Safra, RG 2.192.208 e de C 006.062 . 278.49. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sergio Dias dos Santos 

r..r.rwrrrr-.yr~l 11/-IIA./-1//IM 	 r...r/r~.  

AV.22 cm '02 de Dezembro  de', 1981 

Em virtude da outorga de escritura definitiva noa termos do 
R,21 9  .dica conoelada; o aompromissìo objeto do R.16 deste ma- wr..wi~. 

  

tT~GUIa• 

0 Escrevente Autorizado, 

Sér o Dias doe santos 

Av.23 em 19 de Janeiro de 1962 

Da reapr9sentação da escritura que deu origem ao R.21 e ... 
Av.19, consta que a desapropriação foi feita em parte do i-
móvel, objeto da matricula 6.323 e não 6.324 como ficou 
constàndo, correção essa feita nos termos do parágrafo pri-
meiro do artigo 213 da Lei Federal 6.015/73. 

(continua na , ficha 10) 
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6.328  1(~ 10i 	São Paulo, de Janeiro de 1982 

O Escrevente Autorizado, 
ìo Dias os Santos 

Av.24 em 27 de julho de!  1984 
Procede-se esta averbação , à vista do requerimento de 16 de-
julho de 1984 , para constar quê a adquirente pelo R.211 BELA " 
CINTRA IMÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LIDA , teve sua denominação -  
social alterada para BELA CINTRA S/A, conforme instrumento - 
particular de incorporação e transformação em sociedade anó-
vima datado de 26 de , jAneiro . de  1983, arquivado sob número,.. 

	

353000950049, em 14 de julho de 1983, na Junta Comercial do- 	 È~ 

	

Estado de São Paulo , publicado no Diário .Oficial do Estado,- 	 óá 
em 28 de julho de 1983.  

A Escrevente Autorizada: 	 áó 

Elizabeth Aparecida Gorgueira 	 ~)" 

Av.25 em 18 de agosto de 1987 
Provede-se esta averbação, --a vista do 'requerimento de 08 d 
julho de 1.987, para constar'que, a adquirente pelo R.21 e - • 	 i 	 C~7 

Av.24 9  BELA CINTRA S/A, em virtude de alteração em sua razãorn, 
social passou a girar sob a denominação de BELA CINTRA IMd 	M 
VEIS E REPRESENTAÇÕES"LTDA, conforme prova o contrato social.  
de 15 de abril de 1987, devidamente registrado sob n2 ------
35207475279 , em 01 de junho de 1987, na Junta ComercLá1 do 	 Q 
Estado de São Paulo.  

N 
A Escrevente Autorizada 	 CM 

> 	 Elizabeth Aparecida Gorgueira 	
N 

Micro;ilmé:.Proto alo nQ 134.026 	_ Rolo ng 2.383  
- continua no verso  

Mod. 14 • 10.000 11181 o. á= ó= 
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6.328 	 10 
verso 

Av.26 em 22 de maio de 1997 

r 

INCORPORAÇAO  

Procede-se a pressente avarbação, a vista do requerimento 

datado de 17 de março de 1.997, para ficar constando que, a 

BANCO SAFRA S/A,  INCORPOROU  o credor, das hipotecas do R.6. 

R.14 'e R.15, BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conforme se 

verifica da Ata cia Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada em 29 de julho de 1.994, devidamente registrada 

sob` i n© 84.464/95-1, na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo -- (JUCESP) 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 

Microfilme: Protocolo n0  268.1.96 

Av.27 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA  

Procede--se a presente averbação, ã vista do instrumento 

particular datada de 17 de março de 1.997, para constar,  que 

o credor, BANCO SAFRA S/A, representado ,por Ezra 5ãfra e 

Alberto Corsetti, coam fundamento no artigo 251, Inciso I e 

artigo 167, II, da Lei 6.015/73,  autorizou a cancelamento da  

hipoteca objeto do R.6, desta matricula. 

-- continua na ficha 11 - 

Q 
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São Paulo, 22 do 	maio 	de 19 97 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 28 em 22 de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE  HIPOTECA 

Procede-se. a presente averbação... A vista do instrumento 

particular referido na Av.27, para constar que o credor, 

BANCO SAFRA .2  8/A, representado por Ezra Safra e, Alberto 

Corsetti, com fundamento no.artigo 251, Inciso 1 a artigo 

167, 11, da Lei 6.015/73. `autorizou o cancelamento da 

hipoteca  objeto do-  R.13, desta matricula -.' 

A Escrevente Autorizada, 	5,ÁxA4 

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 29 em 2,2 ,de maio de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 

Procede-se a presente averbação, à vista do instrumento 

particular referido na Av. 27, para constar que o credor, 

[BANCO SAFRA S/A, representado po r Ezra Safra ..e ' Alberto .  

Corsetti, com fundamento no artigo 251, . Inciso 1 e artigo 

1.67, 11, da Lei 6.015/73, autorizou -  o --- canca1 1  manto da 

hipoteca  objeto do R.14,  ,desta matricula. 
J 

continua no verso 
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A Escrevente Autorizada, 

8uely de Menezes, e' Palma 

Av.30 em 22 de maio de 1.997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA 
 ! 

procede-se a presente averbaçã o , à vista do instrumento 

particular referido nu Av. 27, par a constar que  o  credor, 
`  

BANCO SAFRA S/A, representado por/ Ezra Safra e Alberto 

Coreettl, na qualidade dm credor da BELA CINTRA IMÓVEIS E* 

REPRESENT#COE3 LTÚA,  autorizou o cancela dento da —  hipoteca 

ohjatá do R'15, desta matricula' 

H Escrevente Autorizada, ' 
8uely dm Menezes C. Palma 

Mierofilme: Protacolo n 0  268.203 

Aw.31 mm 2 da outubro dm 1997 

CISÃO  PARCIAL 

Procede-se w,pmasenbe averbação, A vista da escritura de 13 ` 
de junho de 1995, do 129. Cartàrío do Notas desta Capital, 

(Llyru 1.333, falhas 272),  para  - constar _que .  em decorrência 

da CISÃO 9#RCIAL, e oonaeo 'nte divisão do Patrïmõnlo social 

da _propríetària  pelo  R . 21,  _ BELA .'  CINTRA  IMOVEIS  E 

/ 	 - 

 

continua mm ficha 12 . - 	 | 
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6.328 	 12 	 ~r 
São Paulo, 02 de ou ubro de 1997 

representada por João Inécio Puga, RG 3.790. 7-SP e CPF 

006.538.618-34 e Alberto Corsetti, RG 2-782.125-SP e CPF ' 

035.871.508-34, nos termos do instrumento particular de 

cisão .-parcial e outras avenças, firmado em24/0411995, 

arquivado sob o na• 86.739/95-5, na JUCESP e Reunião dos 

Sócios Quotistas outorgada, realizada em 24/04/1995, 

• 	 registrada na citada JUCESP sob na  86.740195-7,  o imóvel  I 
objeto da presente matricula ,  avaliado em R$ 20.990,00 , 

verteu para o capital social da  LETERO ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇOES LIDA, com sede nesta Capital, na Avenidá 

Paulista, na - 2.100, inscrita no CGC 1 na,43.826.833/0001 -19, 

representada por João xn3cio P_uga e Alberto Corsetti, já 

identificados.Consta declarado no titulo ,  objeto deste 

registro que a transmitente apresentou a Certidão Negativa 

de, Débito no. 713.348, Série F, exped da em 13 de março de, 

1995, pelo INSS, Agência Fiscal Centro, nesta Capital, bem 

corno a certidão de quitação de tributos federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal na 26.327, 

expedida em 23 de maio de 1995, pela-Ba- DRF-SP/OESTE, nesta' 

Capital. 

0 Escrevente Autorizado, 

/Maurício Gonç lves de Alvim 

Microfilme - Protocolo na. 	274.182  

continua no verso -  
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LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

Av.32 em 13 de novembro de 1997 

ALTERAÇ140 DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-sei a pressente avarbaçáo, â vista do requerimento 

datado de 22 de outubro de 1997, para constar que, em 

virtude da alteração' da razão social da proprietãria;, LETERO 

ADMINISTRAÇAO E REPRESENTAÇOES LTOA., a mesma passou a 

denominar-se LEYERO - PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇCJES LTDA., conforme prova o instrumento 

particular,  de incorporação, alteração da razão do objeto 

social e Consolidação do Contrato Social datado de 14 de 

dezembro ide 1995, registrado sob número 5.749/96-7, na 

JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Sualy de Menezes C. Palma 

Av,33 em 13 de novembro de 1997 

ALTERAC90 DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se a presente averbação, ã vista do requerimento 

referido ria Rv,32, para constar que, em virtude da alteração 

da .razão social da proprietaria, LETERO - PUBLICIDADE, 

ADMINISTRAÇA0 E REPRESENTAÇOES 1.TDA., a mesma passou a 

denominar-se SODEPA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES LIDA, com sede a Alameda 

Madeira, nG,  53, 71),  andar, Alphaville, Barueri/SP, conforme 

prova o 'instrumento particular.de alteração parcial do 

- continua na -Picha 13 - 
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6.328 	 13 
São Pãuio, 13 de novemb o de 19 9 7 

Contra..to Social datado de 29 de fevereiro de 1996, 

registrado sob número 43.692/96-5, na JUCESP. , 

A' Esc reveente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 

Av.34 em 13 de novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se 	a 	presente 	averbação, 	á 	vista 	do 	requerimento 

refer- ido'na Av.32, para constar que, em virtude -da alteração 
N 

cia 	razxo 	social 	da 	proprietária, 	SDWEPA-SOCIEDADE 	pE Én 

EMPREENDIMENTOS, 	PUBLICIDADE E PARTICIPAÇd[S LTDA., a mesma 
ó a  

passou a denominar-se SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇdES S/A., 	conforme prova a Ata da w@ 

Assemblàia Gei, al de ,`transformação de sociedadé por quotas de 

responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima, realizada em  
00 

19 de março de 1996, 	registrada sob numero 54.415/96-2, 	na 

J'UC[ SP. 

A Escrevente Autorizada, `"01'  
C~ 

Suejly de Menezes C. Palma (?7 

-  Microfilme: Protocolo número 276.380  M 

Av.35 em 15 de setembro de 2006 
d. 
d 

ALTER6ÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  N 
Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento datado de N 

- continua no verso - 
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6.328 	 13 	 LIVRO N°  2 - REGISTRO GERAL 

23 de agosto de 2006 , para constar que a proprietária pela Av.31, 

SODEPA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇÕES SIA., em virtude da alterado de sua razão social, 

passou a girar sob a denominação de LETERO EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob o n° 205.736106-3, em 04 de agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo JUCESP. 

A Escrevente Autorizada, -----~~`._ --__- 

Suely de Menezes Carvalho Palma 

.Microfilme: Protocolo número 438.222 

Av.36 em 17 de março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede -se á presente averbação , à vista do requeriniehto datado de 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28.de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo — JUCESP, em 12 de setembro de 2008, sob o n° 

306,558108-7; publicada no Diário Oficial deste Estado em 23 de 

setembro de 2008,-pára constar que a proprietária peta Av.31, LETERO 

EMPREENDIMENTOS , PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA,  TEVE  
SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

- continua na ficha 14 - 

Á 
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L14

h

São 
8 

Paulo, 
 17 de março de 2009 A ,,  

A Escrevente Autorizada 

Fernan 	iroz Alves 

Av.37 em 17 de março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento. referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 18 dè -- novembro de 2008, registrada na Junta Comercial 

do Estado )de São Paulo — JUCESP, em 26 de novembro de 2008, sob -ci .- 

p° 366.044108-9, publicada no Diário Oficial deste Estado em 28 de 

novembro de 200 .x, para constar que a proprietária pela!  Av,31, 

LETERO GESTORA DE RECURSOS SIA, TEVE SUA RAZÃO SOCIAL 

ALTERADA  para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrévente Autorizada : 

Fern n a ueiroz Alves 

Microfilme: Protocolo núm 	492.580 

R.38 em 20 de Junho de 2011 

CONFERENCIA DE BENS  

Nos termos do Instrumento Particulgr de Alteração Parcial ,

' 

 e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 

continua no verso - 
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m.vlw 	 ncn. 

6.328 	 114 	i  
06 de janeiro de 2011, sob o n° 16.311/11-5, e do Instrumento 

Particular de Rerratificação da ',Alteração Parcial do Contrato Social 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.31, JS ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2 1  ándar, sala 

203, em Alphaville, Barueri, neste Estado, já qualificada, representada' 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos 2ambaldi,  transmitiu o  

imóvel  desta matri.cula, a titulo de  CONFERÈNCIA DE BENS , a 
GARDENA PARTICIPAÇÕES LTOA, com sede nesta Capital, na 

Avenida Paulista n° 2.100, CNPJ n° 13.055.06810001-10, representada 

pela JS Administração de Recursos SIA, já qualificada, e pela ,Gercom 

Representações e. Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$14.08,9,49, para integralização 

do capital social da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda  

.Protocolo 552.137 Instrumento Particular 

'Fim dos atos praticad os, contínua na página 29-`* 
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18.° CARTdRIO DE 
GERAL 	 ão au 

mtrlaula 	 lloh. 

á6 0 	01 
	

São Pauto, 02 de 04%4~  de 19 81 

~K  

É.E .: 

a 

IMCVEI , : UM TERRENO á AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO; PRAÇA-
CIRCULAR e AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, no 13 9  Sub -
distrito Butantá, com a àrea de 976,30m2, com três frentes, 
sendo 4,80m de frente para a Avenida Lineu de Paula Macha -
do; 21,00m pelo novo alinhamento em curva da Praça Circular; 
41,50m de extensão do novo alinhamento da Avenida Professor 
Francisco Morato, continuando em curva mais 14,30m atë en -
contrar o alinhamento da Projetada Rua Sete, por onde segue 
na extensão de 7,40m do lado esquerdo de quem da Avenida L í  
neu de Paula Machado o1 a'o terreno mede 66,10m até encon - 
trar a Projetada Rua Sete, confrontando em todas essas ex - 
tensões com ã"Cia . J.D.O. do Brasil Empreendimentos e Parti 
cipações. 

PROPRIETÁRIA: CIA. J.D.O. DO BRASIL EMPREENDIMENTOS.E PARTI 
CIPAÇOES, com sede nesta Capital, ã Avenida Professor Fran-
cisco Morato , n 4  7, sala A, inscrita ,i no CGC sob na......... 
62.968.789/0001-26. 

¡ 	
I 

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição 100.043 e matrícula 8.763 do 
109 Cartório de Registro de Imóveis e Xatricula 6.323 desta 
Cartório. 

,Õ Escrevente Autorizado, 

ser g o Dias dos Santos 

Av,1 em 02 de Dezi~ de 1$61 

Consta Que o imóvel , EM maior área,,foi'dado em hipoteca pa-
ra garantia das seguintes dividas: conforme R.616.323 para -. 

(continua no verso) 

Mod, 14 ; 10.000 • 11181 
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verso 

garantia-da dívida de Cr$ 31.000.000,00, em favor do BANCO- 
SAFRA`DE INVESTIMENTOS S/A; R.13/6.323, para garantia da d í  
vida de TIS$ I24, 000.00 em favor do,,BANCO SAFRA S/A; R.14/- 

6.323, para garantia da dívida de Cr$ 49.500.000,00, em fa-
vor do BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A; R.15/6.323 para gá 
rantia da dívida de Cr$ *  5.904.392,75 em favor do BANCO.SA--
FRA DE INVESTIMENTOS S/A; e, conforme R.1716.323 o imóvel -
em maior ãrea foi  prometido â venda  á BELA CINTRA IMdVE1S E 
REPRESENTAÇOES LTDA., pelo valor de Cr$ 371.500.000,00, ten  
do sido atribuído ao imóvel, objeto desta e da matrícula n 4  
4$ 0J9 o valor de Cr$ 70.986.000,00. 

O , Escrevente Autorizado, 
Se 	o Dias dos Santos 

Av.2 8m 08 de Deeeábro de 1981 

Da escritura referida no R.4, consta que tendo em vista a -
desápropriaçio feita na maior área, matrícula 6.323 deste -
Cartõrio, o valor total da promessa de venda e compra, men-
cionado :na Av.l desta matrícula ficou reduzido para Cr$.... 
$365.743.452,00. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sergi Dias 'dos Santos 

Av.3 em 92 de Dezo~ de 1981 

Da escritura referida no R.4, consta que o valor atribuído= 
ao imóvel objeto desta matrícula, na promessa de venda e - 
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GERAL 	 de São Pau15 
matrícula ((eba 

t6 038 	02 1 	São Paulo, 02 de Dezembro de 1981 

compra objeto do 8.17/6.323 mencionado na Av.1 da presente, 
foi corrigido para Cr$ 38.462.259,00 e o valor da promessa-
ali referida, importa - atualmente em Cr$ 99.317.474,70. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sergio Dias dos Santas 

R.4; em 0? de Dezembro de 1981 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981, do 5 4  Cartório de -
Notas desta Capital, LQ 1858, fìs. 232, a proprietária ;C1A. 
J.D.O,.,DO BRASIL EMPREENDIMENTOS L• PARTICIPAÇÕES, já quali-
ficada, representada por Mario Manuel Proença de Oliveira , 
RG 3.141.326 e do CIC 033.537.458/15 e'José Anibal da Fonse 
ca Pinto da Motta.. RG 5.136.857 e CIC 007.222,518-15, ven -
deu o imóvel, pelo .valor de Cr$ 38.462.259,00, ã BELA CINTRA 
Ih16VEIS E, REPRESENTAÇÕES LTDA,, com sede nesta Capital, ã -- { 
Rua XV de Novembro, 212, sobreloja, inscrita no CCC no..... 

43.710.367/0001-01, representada por Joseph Yacoub Safra, - 
RG 2.192.208 e do CIC 006.062..278-49,. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sergio Dias `dos Sáritos 

N 

ó a 

á ~ _ a 
2 ,0  
w 

1X0) 
013 

90E  
co U 

Av.5 em 02 de Dezembro de 1981 

Em virtude da õutorgã da escritura definitiva nos termos do 
R.4, fica cancelado'ó compromisso objeto do 8.17/6.323, lnen 
cionado na Av.1, tão 'somente com relação ao imõvel, objeto-
desta matricula. 

(-continua no verso) 

Mod. 11 -10.000 •11/81 
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46  038 _Á E 02 verto 

0 Escrevente Autorizado, 	 k  
Se 	Dias dos Santos 

AV.6 em '  .27 de julho de 7.984 
Procede-se esta averbação , á vista do requerimento de 16 de.  
julho de 1984 , para constar que a adq"re nta pelo R* 4, BZLAa 

CINTRA 1M6VEIS E REPREEMUÇdES LIDA , teve sua denominação -
social' alterada para BELA CINTRA S/A, conforme instrumento +-
particular de incorporação e transformação em sociedade an8_ 
nJxa datado de 26 de janeiro -- de 1983, arquivado sob número.. 
363000954049 , em 14 dç julho de 1983 , na Junta Comercial do 
Estado de 310 Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado,-
em 28 de julho de 1983. 

A Escrevente Autorizada:  
Elizabetb Aparecida Gorgueira 

Av.7 em 18 de agosto de 1987 
Procede-se este averbação, á vista do.requer~mento de 08 de/ 
julho'`,de 1987 9  para constar'que, a adquirente pelo R.4 e Av. 

I 6, BELA' CINTRA S/A, em virtude, de alteração em sua razão ao-
cial~passou a girar sob a denominação de BELA CINTRA IM6VEIS 
,E REPRESENTAÇBES LTDA; conforme prova o contrato social de -
15 de abril dá 1987, devidamente registrado sob nA ---------
35207475279, em 01 de junho de.:1987, na Junta Comercial do -
Estado de São Paulo. ' 

A .Escrevente Autorizada, 
Elizabeth  - Aparecida  - 0orgueira 

Mim ó"oi grot222lo g 134.026 	Rolo na , 2.383  
- continua na ficha 03 - 
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GM01culo----• C:_~3.038 ~  

11Vl 

■ 

São Aaulo, 22  de maiô cie 19 97 

Av.8 em 22 de maio de 1997 

INCORPORAÇÃO  

'Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento 

datado de 17 de março de 1.997, para ficar constando que, o 

BANCO SAFRA $/A,  INCORPOROU  o credor,i das hipo tecas . ali tóCas d0 

R.6/6-323, R.14/6323 e R.15 /6323, mencionadas na Av.l desta 

matricula , BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A, conforme se 

verifica da Ata da Assembléia Geral Extraordínáría, 

realizada em 29 de julho de 1.994 , devidaíente registrada .i . 
sob 'rvo 64.464/95-1,' na Junta Comercial do Estado de._São 

Paulo - (JUCESP) . 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menézes C. Palma 

Microfilme : Protocolo n* 268.194  

Av.9 em 27 de agosto de 1997 

CANCELAMENTO DE HIPOTECAS  

Procede-se a ;'presente averbação. A vista do instrumento 

,particular datado de 17 de julho de 1997, para constar que o 

BANCO SAFRA 5/A, com sede nesta Capitâl,,á Avenida Paulísta. 

na 	2,100, 	inscrito 	no 	CGC 	n4 	58.160.78910001-28, 
representado por João Inacio Puga e Alberto Corzetti, na 

qualidade de credor de BELA CINTR IMaVEIS E REPRESE NTAÇÓE3 

LTDA, com fundamento no artigo na 251, Incisò I e artigo na 

continuá no verso 
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46.038 	~03 LIVRO NR 2 - REGISTRO GERAL 

167, II da Lei , n~ 6.015/73, autorizou o cancelamento das 

hipotecas mencionadas na Av.1 , que gravam o TERRENO situada 

A AVENIDA LINEU DE PAULA MAOHADG; PRAÇA CIRCULAR e AVENIDA 

PROFESSOR FRANCISCO MORATO, com a Área de 476 , 30m2, objeto 

desta matricula. r- 

0 Escrevente Autorizado

F--í`_272.696  
 cio 

Microfilme:Pr 	n~ 
 

IAv.10 em 2 de outubro de 1997 

vez de Alvim 

CADASTRO ATUAL 

Procede-se a presente averbação, A vista da escritura 

referida na averbação seguinte , para ficar constando que o 

imóvel objeto dá presente matricula, está cadastrado, 

atualmente na Prefeitura do Município de São' Paulo, pelo 

contribuinte n° 084 . 266.0047-6 , conforme prova a notificáçáo 

recibo do exercício de 1997. 

d Escrevente` Autorizado;' 

Mauricio Gonça ves; ' de Alvim 

Av AI em 2 de outubro de 1997 

CISA0 PARCIAL  

Procede-.se a presente averbação, à vista da escritura de 13 

de junho de 1995, do 120 . Cartório de Notas ' desta Capital, 

(Livro 1.333, folhas 272),  para constar que em decorrência  

- continua na ficha 04 - 
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46.039 	
"c"a 
=04 	

São Paulo, 02 de outu  ro de] 97 e, QÇ9  
'da CISÃO PARCIAL, econsequente divisão do património  social 

da proprietária pela R.4, BELA CINTRA  IMOVEIS E 

REPRESENTAÇOES - LTDA, com 'sede nesta Capital, na Avenida 

Paulista,_ ríQ- _2,100,— inscrita no CGC no ,  43.710.367/0001-01, 

representada por João lnàc ia Puga, RG 3.790.897-SP e CPF 

006.538.61B-34 e Alberto Corsetti,_ RG 2.782.125-SP_ e CPF 
ti 

035.871.508-54, nos termos do instrumento particular de 

cisão parcial e outras avenças, firmado em 2410411995, 

arquivado sob o no,  86.739195-5, na JUCESP a Reunião dos 

Sócios Quotistas outorgada,. realizada em 24/0411995, 

registrada na citada JUCESP sob n4 86.740195-7; o imóvel 

objeto -da presente matricula,  . avaliado em R$ 26.598.62, 

verteu para a capItal social  da LETERCI ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, com sede nesta Capital, na Avenida 

Paulista, na 2.100, inscrita no CGC nIã 43.826.83310001-19, 

representada por JoRô Inácio Puga e Alberto Corsetti, ii 

ídentificados. Consta declarado no titulo objeto deste 

registro que a transmitente apresentou a Certidão Negativa 

de Débito nO, 713.348, Sàrie F, expedida em 13 de março de' 

1995, pela INSS, Agência Fiscal Centro, 'nesta Capital, bem 

como a certidão de qúitação de tributos fedeéais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal n* 26.327, 

expedida; em 23 de maio de 1995, pela 8& DRF-SP/OESTÉ, nesta 

Capital. 

0 Escrevente Autorizado, 

Mauricio Gonçklves de Alvim 

a  -IMicrofilme;Protocolo n ._2274.1B2 

continua no verso 
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Av, l2. em 12 de novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZAP SOCIAL 

Procedei -se a presente averbação, á vista do requerimento 

datado de 22 de outubro, de 1997, para constar rue, em 

virtude da alteração da razão social da prvprictária, LETERA 

ADMiINISTRAÇAO E REPRESENTAÇOES LTDA., a mesma passou a 

denominar--se LETERO - PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇt1ES LTDA., conforme prova o instrumentos 

particular de incorporação, alteração da 'razão dos objeto 

social e Consolidação do Contrata Social datado de 14 de 

dezembro cie 1995, registrado sob nUero 5.749/96-7, na 

JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes. C. Palma 

Av .13 em 12 dto novembro de 1597 

ALTE 90 DE RAZ90 SOCIAL 

Procede-ser a presente averbação, á vista do requerimento 

t^eferido..na Av.12, para Constar que, em virtude da alteração 

da 'razão social da proprietaria, LETERO - PUBLICIDADE, 

ADMINI.STRAÇA0 E REPRESENTAÇOES LTDA., a mesma passou a 

denominar-se 'SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES LTDA-., com sede no Muniçipio de 

Barueri, neste Estado, na Alameda Madeira, n 4  53, 7a andar, 

Alphaville, co nfórme prova o 'instrumento particular de 

- continua ►wt 'Ficha OS - 
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46.038  
de ro de 1997 São Paulo, 	12 	nove 

alteração parcial do Contrato Social datado de 29 de 

fevereiro de 1996, registrado .sob número 43.692/96-5, na 

J'UCESP. 

A Escrevente Autorizada, 

Suely de Meneza. C. Palma 

Av.14 em. 12 de novembro de 1997 

ALTERAÇ?SO.DE RAMO SOCIAL  

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento 

reslerido na Av, 12, para constar que , em vi rtüde da alteração 

da razão saci.al da proprietària, StODEPA--SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDAPEw E PARTICIPAÇUES LTDA. , a mesma 

passou a denomina r -se SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTÍCIPAÇOES SIA., conforme--..prova a Ata da 

Assembléia Geral de. Transfoi-mação,de sociedade por quotas de 

responsabilidades Limitada em Sociedades AnBn.ima, realizada em 

19 -da rnarço d© 1996, registrada sob número 54.415/96+-2, na 

JUCESP. 

A Escreventes Autorizada,  

Suely dei Menezes C. Palma 

Microfilme: Protocolo número 	276.381  

continua no verso - 
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Av. 15 em 15 de setembro de 2006 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se a presente averbação, à vista do requerimento datado de 

23 de agosto de 2006, para constar que a proprietária pela Av.11, 

SODEPA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇÕES SIA., em virtude da alteração de sua razão social, 

passou a girar sob a denominação de LETERO EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇõES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária réalizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob o n,0/205.73(5106-3, em 04 de agosto de 2006 ;  na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP. 

A Escrevente Autorizada, ______~?°a`°' _ 

Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222 

AV-16 em 17 de março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento datado de 

12 de janeiro de 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28 de agosto de 2008, registrada na Junta * "Comercial do 

Estado de São Paulo — JUCESP, em 12 de setembro de 2008, sob o n° 

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste Estado em 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.11, LETERO 

- continua na ficha 06 - 
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0, 46.038 	C06 	São Paul 17 de março de 2009 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA, TEVE 

SUA  RAZÃO  SOCIAL  ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

A Escrevente Autoriz  d 

a( '  1~F.,J0 ,w.z  Alves  

Av,17 em 17 de março de 2009 

ALTERACÃO  DE  RAZÃO  SOCIAL 

CL 

Procede-se à presente averbação, à vista do requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral , Extraordinária 	 .00 a(o 

realizada em 18 de novembro de 2008, registrada na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo — ' JUCESP,,em 26 de novembro de 2008, sob o 
	 M ca 

E 

n0  386.044108-9, publicada rio Diári . b Oficial deste Estado em 28 de 
	 o 

Co 

novembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av.11,, 

LETERO GESTORA DE' RECURSOS SIA, TEVE SUA  RAZÃO  SOCIAL 

ALTERADA  para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

1-0 

A Escrevente Autoriza 
CY) 

	

1:ern 	a ueiroz Alves 

	

o  4 
	 M 

Microfilme: Protocolo número 492.38 
	

rn 

R. 18 em 20 de Junho de 201 1- 

CONFERÊNCIA DE BENS 

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010, 

continua no verso - 

R5 

n. 
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LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

matrím 	

Lfi o 

 

46.038  
~.no 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, ,em 

06 de janeiro de 2011, sob o n° 16.311111-5, e do Instrumento 

Particular de Rerratificaçâo da Alteração Parcial do Contrato Social 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7 , a proprietária pela Av . 11, JS ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2° andar, sala 

203, em Alphaville, Barueri, neste Estado, já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi ,  transmitiu o  
imóvel  desta matrícula , a título de  CONFEIR NCIA DE BENS , a 

GARDENA PARTICIPAÇÕES .LIDA, com sede nesta Capital, na 

Avenida Paulista n° 2.100, CNPJ n° 13.055.06810001-10, representada 

pela JS Administração de Recursos SIA, já qualificada , e pela Gercom 

Representações e Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$17.852 , 78, para integralizaçáo 

do capital social da adquirente. 

' 	 í 
A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda,_,,___ 

Protocolo 552.137 Instrumento Particular 	 i 

*"Fim dos atos praticados, continua na página 11** 
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<~ `. NEW1, OFICIAL DEtRE E (MOVEIS 
Bel. ~ernaaldo Francez
A v. L 1 b e r 	 XO 2 1JW1;  041 PL 688/13 
São Paulo - S C: (11) 3274.7700 
S i t e 	w w 	o m 	b r 1 1 8 r i 
E- m a l l 	 o d s 	c o m. b r 

ica Regina A.P 
10.799 

180  Oficial de Registro de Imóveis 

CERTIFICO ainda, que a presente certidão é reprodução autêntica da ficha a que se refere, 

extraída nos termos do parágrafo 1 1  do art. 19 da Lei 6.015173. 

Emolumentos: 	Oficial: 	R$ 20,83 	Estado: 	R$ 5,92 

Cart. Serv.: 	R$ 	4,39 	Reg Civil: 	R$ 	1,10 

Trib. Just.: 	R$ 	1,10- 	TOTAL: 	R$ 33,34 

Custas recolhidas por verba. 

o 	O referido é verdade e dá fé. Eu, Escrevente Autorizado, procedi as buscas, verificações è. 

assino. 

Qó - P lo ?,20 de junho de 20111 11:04:37 h 

OFICIAL 1 SUBSTITUTO 

!_! Suely de Menezes Carvalho N. —11 Sérgio Dias dos Santos 	-!_! Adiei de Almeida 

!_! Sara Francez 	 !_! Maria Ap. Cavalcante Silva !_! Mauro Honda 

!_! Maurício G. Alvim 	!_! Daniel Francisco de Souza !_! Nilson Pinto Siqueira 

!_! Eduardo Queiróz Rodrigues !_! Carlos Ramálho Ferrari 	U Mariney Primo 

Menezes Lagos 

Í 

	 Esta Certidão contém'13 páginas que estão no rodapé numeradas de 1 a 13. 
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Bel. Bernarda 
Av. 	Liberdad 
São Paulo - SP 1 

- S i t e: 	w w w. 
E- m a 1 1: 	1 	8 

LIVRO N: 2 - REGISTRO I9.9  CARTÓRIO DE 1 
GERA, 

	

+- matrSoüla 	~ tioh. 

	

46 039 	c" 
	

São Paulo, 02 de. Dozembro 4e 19 81 

I!ÊUWE IMOVEIS 
Oswaldo Francez 
Aâéxo 2~ JVal. ~ PL 688113 
d s. c o m b r 1 1 8 r i 
r i@ o d s c o m. b r 

~. 	lig~C~gaé.laiva 
r 

ate , 

o 

o 

1 	i- UM TERRENO .e Avenida professor FRANCISCO MORATÕ,no 
132 Subdistrito , Butanté, com a área de 834 ~2., com  duas  
frontes , sendo 50p00os . do  frente pata e Avénide Professor 
Frenoisco Morato continuando mais 14 130m8 4 pele agem Aveni 
de ene ourva eté encontrar o novo 911W nouto de Projetada - 
Rua Sete , por onde vai na extensão d+ 7,60ar1si do lado direi 
to de quem de Avenida Professor ftanoisco Horato , olha o -
terreno segue na extenso de 18 , 80ms. até as fundo * # onde -
med'* 48,90ms ., confrontando nestes duas 41ume• extenaóes, 
Isto é, do lado direito e fundos com a ; Cia. J .D.O.do Brasil 
Rmpreandimontos e Particip9949 9 (Co>ntribuinte 

MPRIEMIAI- EIA.JA0 - do. BRASIL . $KPíiR1ENGYNMW 8 PARTI 
MAÇOU, COM aedo nesta Capitel, e ~Ide professor Fran-
aisco Morato na ?, o# 1# A, inscrita no C0C 62.968.789/0001-
269. 

EMIJZO . AN,-  T ORI-  Tranaor1990 aa 100 , 043 o astrioula ;  8763 
do 102 Cartório de Registro de Ialíveis e matricula 6323 1deá 
to Gari©rio. 

O Escrevente Autorismdv, 
S, 
	

D 	
9a 

o . ias dos tetos 

AY.1 eis d2 d4 IlelteMbro do 1~1 `l 

Consto que o itadvel, em maior érea, fot dado em hipoteca pa 
ra gs~àntia da& seguintes dividas: oontorae N,616323 para -
garentía de divida de 031 .000.000 9 009  em favÉi/ido BANCO SA-
FIRA DE INVESTIMOS S/Af R.1316323, para garantis_-da dívi-
da de 08$124,004.00 em favor do BANCO SAFRA SIAI iR.14/6323, 

- continua" no verso - 
Mod. 11 • UM M81 I , 

ó° 
ó 
ó—  
n~ 

ó 

N~ 
L. 
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marlaul.  

46 839 [01  ver
no 

par* garantia de divide de 049.500 .000 # 00 em favor do BANCO 

SAFRA DE INVESTIMENTOS S/A; R.1316323 para garantia de dIv1 
de de W.904 J92 1 75 em favor de BANCO SAFRA DE INVE<STI?M -
Mos s/A; 'm conforme 8.1716323 o "6v91 em- maior érea foi -
prometido a venda a BELA CINTRA IM6VEIS E REPRESENTAÇM -
LTDA., pelo valor de 0371 ,500*000 ,00 9  tendo sido *tribuido 
ao im6ve1 9  objeto desta o da matrícula 46 o valor de 
970.986.000,00. 

0 Esorevente Autorizado,  1.1~i 
S6rg o Dias dos Santosi - 

AV. 2 em 02 de Dezembro de 1981 

De escriture referida no R.4 9  consta que tendo em vinte a 
desapropriagio , feita nas -maior ire*, matricula 6323 deate 
Cartório , o valor total de promessa de venda e oompra men-
cionado n* AV,1 deste matricula , ficou reduzido para 9-,,, 
365:743.452, ob,. 

0 Esoravente Autorizado, 
54 o Dias doa Santos 

AV.3 em 02 de  Dezembro de 1981 

Da escriture referida no R.4 1  Eonate que o velar átribuídò 
ao imóvel objeto desta matrícula , ne promessa de venda e - 
compra objeto do 8.1716323 monolonado na AV.1 de presente, 
foi oorrigido para 832,752 ,018,00 o o valor total da premo 
se ali. referida, Importa atualmente em 8399.317 ,474,70. II 

- oontlnu* no ficha 02 - 
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OFICIAL DÈ RE 1~~3E IMÓVEIS 	 -. 
Bel. Bernard Oswaido France~ 

u r SP d ,~` RCXO
121~ VOLd 	, PL 688113 

São Pau o e  
S 1 t e 	w w w, 
E 	m a I I 	1 8 a 

d s, c o m 	b r 1 1 8 r i 
r i@ o d s .com 	b r 

LIVRO N: 2 . REGISTRO 18.• CARTÓRIO DE REGIS I 	aWEIS
.~ 

GERAL 
i ~ 

... 	matrícula 	~1  

46  a 39 

.~ 	ficha 

02 
ão Pau1o,0 	deDezembro `' de 19 81 

0 Escrevente Autorizado , 
Sérg o Dias doa Santos 

R.4 em 02 de Dez*mbro de 1981 

Pela escritura de 31 de agosto de 1981 , 'do 52 Cartório de 
Notas desta'Capital , Ls 1858, fla . 232, a proprietária, CIA. 
J.D.O.", do BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOU 9  já quali-
ficada, representa-de por Mario Manuel Proença de Oliveira, 
RQ 3.141.326 e do CIC 033.537.458-15, p José Anibel de Fon- 
seca Pinto de Motta, Ra 5.136.857 e CIC 407.222.518-15, ven 
deu o lÁvel, pelo valor de 832 .752.018 ,00 a BELA CINTRA -
IM6VÉIS E R9PRESENTAÇOES LTDA., com sede neste Capital, s 
rua XV de Noveaabro na ,  212 9  sobreloja, inscrita no C0C sob -
nQ 43 .710.36710001-01.9  representada,  por Joseph Yacoub Sofra 
RO 2.192.208 e do CIC 006.062.278-49. 

0 Escrevente Autorizado, 
8 r-  o Dias doa Santos 

AV.5 em 02 ;  de Aezembro de 1981 

Em virtude, de outorga da escritura definitiva nos termos do 
R.4 9 I fi•aa oanceledo  o compromisso objeto do RI) 1716323 9  men- 
cionado no AV.1 9  tão somente com relação ao iaóvel objeto - 

dente matrícula. 

0 Escrevente Autorizado, 
Sérgio Diea -doe Santos 

F 
- 	 - - - - -- 

( continua no vergo) 

Mod. 14 • 1040 11181 
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matricula 	 ficho 

	

46.039 	02 
N 	 ~ E  Vergo 
AV.6 em 27 de julho de 1984 
Proa®de-se cata averbação , à vista do requerimento de 16 de-
julho de 1984, para constar que a adquireante pelo R.4, BB=LA-

CINTRA IM6VEIS E REPREBENTAÇOSS LIDA , teve sua denomiaação -
soc7ial alterada para BELA CINTRA 9/A, conforme instrumento -
particular de incorpozaç8o e- tranatormaçffio . em sociedade aub- 
nima datado de 26 de janeiro de 1983 , arquivado sob n&aro.. 
353.00950049 , em 14 de julho de 1983, ria Junta Comercial do- 
Estado de: Sáo Paulo , publicado no Diírio Oficial do Botado,- 
exa 28 de julho de 1983. 

A Escrevente Autorizadas 
ElIzabeth Aparooda Gorgueira 

Av.7 em 18 de. agosto de 1987 
Procede- se esta averbação , á vista do requérimento _de 08 de 
julho de 1987 '  para constar'que, a adquirente pelo R,4 e A'v, 
6 0  BELA CINTRA S/A, em virtude-de alteração em sua razão ao-
olal passou a girar sob a denominação de BELA CINTRA IM6VEIS 
E REPRESENTAÇÕES LIDA, conforme prova o-tontrat'o social de -
15 de abril de 19879  devidamente registrado sob na --------- 
35207475279, em 01 de 'junho de 1987, na Junta Comercial do -
Estado de São Paulo, 

	

A Escrevente Autorizadas 	_ 	~~  
Elizabeth Aparecida Gá}orgueira 

coro 	Pro 000lç rig 	134.026 	- ,Rolo U2 2j8 

- continua na ficha 03 - 
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OFICIAL DE 	1Wó195EFEIMÓVEIS 
Bel. Bernardo 0$waidg Ffq, 4 PL 8/13 Av, L 1 b e r d a d 	AUXO -r5 	-0 
Sã P 

a 
 U10 - S, P 1 	ne SAC: (11) 3274-7700 

S iot ea: w w w 	d  s.  c o m b r 1 1 8 r i 

1 8  

E-  m a 1  1:  1 8 a r 1 0 o d s c o m 
Wónica Regina 
RF: 10.799 	;i 

LIVRO NO 2 - REGISTRO GERAL 	Ut`1UM, 

46.039 	03 
São Pado, 22 de maio ,aio 	C181997  

~Av.8 em 22 de maio de 1997 

IN6ORPORAÇAO 

Proceda-se a presente averbação, A vista do requerímento 

datado de 17 de março de 1.997, para ficar constando que, o 

8ANCO ,  SAFRA. S/A, INCORPOROU o credor, das hipotecas do 

R.6/6.323, R.1416323 o R.15/6323, mencionadas na, 
: 
Av.1 desta 

natridula, CANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS SIA, conforma se 

verifica da" Ata da Assembléia Geral Extraordinària, 

realizada em 29 de julho de 1.994, devidamente registrada 

sob no 84.464195-1, na Junta Comercial do Estado de 530 

Paulo - (JUCESP) 

A Escrevente Autorizada, 

SU81y de Menezes C. Palma 

Míc 	 Protocolo n0  268.194 

> 

2 
No 

"à  
E 
o 

co 

Av.9 em 27 de agosto de—1997 

CANMAMENTQ DE  HIPOTECAS 

Procede-se a presente averbação, A vista do instrumento 

particular datado de 17 de julho de 1997, para constar que o 

BANCO SAFRA S/A, com sede neste Capital, A Avenida Paulista, 

na 2.100, Inscrito no £GC nG,  58.160.78910001-28, 

representado por 3*6ão Inacio Puga e Alberto Caractti, na 

qualidade dá. credor de BELA CINTRA IMõVEIS E REPRESENTAÇOES 

LTOA, com fundamento no artigo nG ,  251, Incluo 1 a artigo...O 

167, 11 da Lei no,  6.015/73, autorizou a cancelamento  cias 

contínua no verso 

M 
M 

MI,  

M1 

e 

CM 
r-i 
ni- 
CM 

Ré 

óp 
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Li 

mahlcula 	 ficho 

46.039 	~03 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

ipotecas mencionadas _ na Av .  1 , que gravam o TERRENO situado 

A AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, com a área de 

834,00m2, objeto 'desta matricula. 

0 Escrevente Autorizado, 

Mauricio Gonça es de Alvim 
M~n,.n#;~mer + Dnn/n~nln n0 . ?i? A4A 

Av.'10 em .2 de outubro de 1997 

CADASTRO ATUAL 

Procede-se a presente averbação, á vista da escritura 

referida na averbação seguinte, para ficar constando que o 

imóvel objeto da presente matricula, está cadastrado, 

atualmente na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo 

contribuintes na 084.266.004$-4, conforma prova a notificação 

recibo do exercicio de 1997. 

.0 Escrevente Autorizado, 

Mauricio Gonçal.es de Alvim 

Av.11 em 2 de outubro de`1997 

CISMO PARCIAL  

Procede-se a presente averbação, á vista da escritura de 13 

de junho de 1995, do 120 . Cartório de Notas desta Capital,, 

(livro 1.333, folhas 272), para constar que em decorrência 

da CISÃO PARCIAL, e consequente divisão do patrim8nio social 

da proprietiria' pelo R.4. SELA CINTRA IMOVEIS E 

- contínua na ficha 04.-- 

s 
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DECIM,, 	, w 1 
?DE M ME OFICIAL DE R TtNUM 

Bel. Bernard CL~kt-~M L 688113 
Av. 	Liberdad 
São Paulo - SP 1 

, 	701 	- 	01503-0o1 
one SAC: (11) 3274-7700 

S i t e: 	w w w, 

E- m a i l 	1 8 
d s. c o m j~ b r 1 1 8 r i 

f({]]gQasRegiga~.r 	a 
RF: 10.799 

LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL ~M 
lei, 

Mwilculo 	 ficha  --] 46.039. 	04 
MOPaulo 02 	de outub o 	de 997 

o 

REPRESENTAÇdES LTDA, com sede nesta Capital . na  Avenida  

Paulista x  na 2.120, inscríta no CGC rw 43.710 . 36710001-011  

representada por Joáo InAcìo Puga. RG -  3.740 . 897-SP _e CPF  

006.538.618-34 e Alberto Corsetti R  RG 2.782.125-SP e _CPF  

035.871 . 508-34 , nos termos do instrumento particular de 

cisão parcial e outras avenças , firmado em 2410411995, 

arquivado sob o na 86 . 739/95--5, na JUCESP e Reunião dos 

Sócios Quotistas outorgada , realizada em 2410411995, 

registrada na 'citada JUCESP sob 0~ 86.740195-7,  o imóvel  

objeto da presente matricula ,  avaliado em R,j 22.703 & 96 , 

verteu para o capital social da  LETFRO ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇQES LTDA , com sede nesta Capital, na Avenida. 

Paulistà, nlw 2.100, inscríta no CGC 04  43.826 .83310001-19, 

representada por João InAcía Puga e Alberto Corsetti, já 

Identificados : Consta declarado no titulo objeto deáte 

registro `  que a transmitente apresentou a Certidão Negativa 

de Débito nQ . 713.348, Sórie F, expedida em 13 de março de 

1995, pelo INSS, Agência Fiscal Centro, nesta Capital_, bem 

como a certidão de quitação de tributos federais' 

administrados péla Secretaria da Receita Federal na 26.327, 

expedida em 23 dó maio de 1995, pela B* DRF-SP /OESTE, nesta 

capital. 

0 Escrevente Autorizado, 

Mauricio Gonça ves de Alvim 

Microfilme : Protocolo n —274 182  w  

continua no verso 

R5 

L 
	 J 
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mo'46.039 	C õ1 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

Av.12 em 12 de novembro de 1997 

ALTERAC90 DE RAZÃO SOCIAL  

procede-se a prestante averbação, â vista do requerimento 

datado de 22 de outubro de 1997, para constar que, em 

virtude da alteração da razão social da proprietària, LETERD 

ADMINISTRAÇAO E REPRESENTAÇOES LTDA-, a mesma `passou a 

denominar--se LETERO - PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇÃO E 

REPRESENTAÇnES LTDA., conforme prova o instrumento 

Particular de incorporação, altera.Ção- da razão do objeto 

social e Consolidação do Contrato Social datado de 14 de 

dezembro de 1995, registrado sob nómero 5.749/96-7, na 

JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Suely de Menezes C. Palma 

Av. 13 em 12 dia novembro de 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZAO SOCIAL 

Procede-se a presente averbação, á vista do requerimento 

referida na Av.12, para constar que, em virtude da alteração 

da razão social da propríetaria, LETERO - PUBLICIDADE, 

ODMINISTRAÇAO E REPRESENTAÇÕES LTDA., a mesma passou a 

denominar-se SODEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES LTDA., com sede rio Municìpio de 

Flarueri., á Alameda Madeira, n 4  53, 701 andar, Alphaville, 

conforme prova o instrumento particular de alteração parcial 

- continua na ficha 05 - 

o 

Á 
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LIVRO IDO 2 - REGISTRO GERAL 	DECIM& 6  
DE 

rnah~u o 	

=05 

	 rN1 

• 	 46:039 	 ~_• 	Yg~NI  
São Paulo, 12 de nove ro de 19 97 

do Contrato Social datado cIe 2 ,  r) de fevereiro de 1996, 

registrado ~ób ()~rnCrO 43.692196--5, na JUCESP. 

A Escrevente Autorizada,  

Sue ty de Mendes c. Palma 

Av.14 em 12 dia novembro dei 1997 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede-se a prosente averbação, à vista do requerimento 

referida na Av.12, pata constar que, em virtude da alteração 	 N 
da razão social da proprietãria, SODEPA -SOCIEDADE DE 	 ,.._._..

>
ú 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E pARTICIPAÇOES. LTDA. , a mesma 
8 a. 

passou a denominar.-.se 50DEPA - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENT'OS, 	 DN 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇOES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléí.a Giural de Transformaç.M de sociedade por quotas de 	 2 É 0 0 

rr-sponsabi1idade Limitada cun Sociedade Anónima, rea3.izada em 	 C a  

1,9 de março de 1 1196, registrada , ob numero 54.43.5196-2 ;  na 

JUCESP. 

A Escrevente autorizada,  

Suely de Meneze s C. Palma 	 ro 

Mic rofilme. Protocolo número 276.373  (moi 
M 

- 	 i 

Av.15 em 15 de setembro de 2006 

ALTERAÇÃO Da-RAZÃO SOCIAL 	 N 
Proceda-se a presente averbação, à vista do requerimento datado de 

N 
- continua no verso - 

. 	 S 
õ~  

N~ 
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46.039 	 LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

23 de agosto de 2006; para constar que a proprietária pela Av,11, 

SODEPA — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E 

PARTICIPAÇOES SIA., em virtude da alteracão de sua razão social, 

passou a girar sob a denominação de LETERO EMPREENDIMENTOS, 

PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES SIA., conforme prova a Ata da 

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2006, 

registrada sob o 0 20§336106-3, em 04 de. agosto de 2006, na Junta 

Comercial do Estado de ,São Paulo — JUCESP. 

A Escrevente Autorizada, -----~~`—_` ------ 

Suely de Menezes Carvalho Palma 

Microfilme: Protocolo número 438.222  

Av. 16 em ,  17 de março de 2009 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede -se à presente averbação, à vista do requerimento datado de 

12 de janeiro de, 2009 e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 28 de agosto de 2008, registrada na Junta Comercial do 
i 

Estado de São Paulo — .lUGESP, em 12 de setembro de 2008, sob o n° 

306.558108-7, publicada no Diário Oficial deste Estado em. 23 de 

setembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av. 11, LETERO 

EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇBES SIA, TEVE --

SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA para LETERO GESTORA DE 

RECURSOS SIA. 

- continua na ficha 06 - 

e. 	 Á 
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Bel. Bernardo 0waldV FVr~c 
A v. 	Li  e e r  d a  d 	nexo 	1-5 	® .0 	PL 688/13 
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f' ECI A 0{ 	I'T'/~\ Ar1 	RF:10.799 	~} 
-JC`-~ IV~' 

oFU1~'
BemardrdoGswadoEFrrar LIVRO  N° 2 •  REGISTRO GERAL  eii Registra 

mau lcul 

46.039 

ficha 

06 São Paula,1 	e março de 2009 

A Escrevente Autorizad 	 ~  11h  

Ferna a ueiroz Alves 

Av. 17 em 17 de março de 2Õ09 

o 

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL  

Procede -se à presente averbação, à vista do requerimento referido na 

averbação anterior e da Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 18 de novembro de 2008, registrada na Junta Comercial 

do Estado de São Paulo — JUCESP, em 26 de novembro de 2,008, sob o 

n° 386.044108-9, publicada no Diário Oficial deste Estadó em 28 de 

novembro de 2008, para constar que a proprietária pela Av. 11, 

LETERO GESTORA DE kECURSOS SIA,  TEVE SUA RAZÃO SOCIAL  

ALTERADA  para JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SIA. 

A Escrevente AutorizadÇ___ 	1~~__ 

Fern 	ueiroz Alves 

Microfilme: Protocolo núm 	492.580 

R.18 em 20 de Junho de 2011 

CONFERÊNCIA DE BENS  

Nos termos do Instrumento Particular de Alteração Parcial e 

Consolidação do Contrato Social datado de 30 de dezembro de 2010,. 

registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 

continua no verso - 

ó= 
ó—  
n. 

ó~ 
N~ 
M1~  
N~ 
N 
N~ 

R5 
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LIVRO N° 2 • REGISTRO GERAL 

matrtcu 	 ficha 

as.o3s 	os 

06 de janeiro . de 2011, sob o n° 16.311111-5, e do Instrumento 

Particular de Rerratificação-. da Alteração Parcial do Contrato Social 

datado de 09 de março de 2011, registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP, em 29 de abril de 2011, sob o n° 

161.516111-7, a proprietária pela Av.11, JS ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS SIA, com sede na Alameda Tocantins n° 75, 2 0  andar, sala 
203, em Alphaville, Barueri, neste Estado, já qualificada, representada 

por Diniz Bernardo Nunes Filho e Luiz Carlos Zambaldi, transmitiu o 

imóvel desta matricula, a título de CONFERENCIA DE BENS, a 

GARDENA PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta Capital, na 
Avenida Paulista n° 2.100, CNPJ n 0 ,13.055.06810001-10, representada 

pela,JS Administração dyRecursos SIA, já qualificada, e pela Gercom 

Representações e Participações Ltda, e esta por João Inácio Puga e 

Luiz Carlos Zambaldi, pelo valor de R$15.250,66, para integralização 

do capital social da adquirente. 

A Escrevente Autorizada, 

Ana Gonçalves de França Aranda'__ 1, ~__  
Protocolo 552.137 Instrumento Particular 

*** Fim dos atos praticados, continua na página 13. —* 

'1  

19 

C1 
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Página 1 de 1 

i ~ vitu ta• ~l"`~ 
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU 

o 

Cadastro do Imóvel 

Nome do(s) contribuinte(s) 

CNP]/CPF 

Local do Imóvel 

CEP 

Codlog 

Área do Terreno (ms) 

Testada(m) 

Fração Ideal 

Área Construída (m=) 

Ono da Construção 

Base de Cálculo do IPTU (R$) 

Uso do Imóvel 

Data de Emissão  

084.266.0052-2 

GARDENA PARTICIPACOES LTDA 

13.055.06810001-10 

AV PROF FRANCISCO MORATO , S/N 

05521-400 

07500-0 

16.779 

0,00 

1,0000 

295 

2008 

12.988.066,00 

84 - IMOVEL DE USO ESPECIAL, COM UTILIZACAO MULTIPLA 

25/11/2013 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo atualizar quaisquer 
elementos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, 
inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de 
Finanças CERTIFICO que os dados cadastrais acima foram utilizados no cálculo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel em 2013. 

Certidão expedida  via Internet  com base na Portaria SF n 0  008/2004, de 28 de Janeiro de 
2004. 

o 
	

❑ autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria 
Municipal de Finanças (http://www.prefeitura.sp.gov.br ). 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cert  cad/cert cad imp_conect.asp 
	

25/11/2013 
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Folha n° 

Anexo 2 — Vol. 04 PL 688/13 

Monica 	na A. Pa a 
RF: 10. 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU 

L 

Cadastro do Imóvel 

Nome do(s) contribuinte(s) 

CNP)/CPF 

Local do Imóvel 

CEP 

Codiog 

Área do Terreno (m 2 ) 

Testada(m) 

Fração Ideal 

Área Construída (m 2) 

íno da Construção 

Base de Cálculo do IPTU (R$) 

Uso do Imóvel 

Data de Emissão  

084.266.0051-4 

GARDENA PARTICIPACOES LTDA 

13.055.06810001-10 

AV LOPES DE AZEVEDO , S/N 

05603-000 

11983-0 

6.028 

0,00 

1,0000 

0 

7.639.895,00 

00 - TERRENO 

25/11/2013 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo atualizar quaisquer 
elementos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, 
inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de 
Finanças CERTIFICO que os dados cadastrais acima foram utilizados no cálculo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel em 2013. 

Certidão expedida  via Internet  com base na Portaria SF n 0  008/2004, de 28 de Janeiro de 
2004. 

C1 	
❑ autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria 
Municipal de Finanças (http://www.prefeitura.sp.gov.br ). 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cert  cad/cert - cad imp_conect.asp 
	

25/11/2013 




















































