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Ação: 3.1137527-5 - Cliente: 215 – Contrato/Cédula de Crédito Bancário: 237/010.930.415 

São Paulo, 26 de Setembro de 2019 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDON DO 
PARÁ/PA. 

REF.: INTIMAÇÃO DE DEVEDORES FIDUCIANTES NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97  

DADOS DO CONTRATO/CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: nº 237/010.930.415, formalizado em 28/06/2017, 
registrado sob o número R.2 da MATRICULA 7.613. 

Nos termos do §1° do Art. 26 da Lei 9514/97, em face da mora do devedor fiduciante abaixo identificado, passado 
o prazo de carência e visando a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor BANCO BRADESCO S.A, 
na pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito na CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, instituição 
financeira brasileira instituída sob o regime jurídico de sociedade anônima de capital aberto, com sede 
estabelecida na AV. CIDADE DE DEUS, S/N°, PRÉDIO PRATA - 2° ANDAR, VILLA YARA, OSASCO-SP, CEP: 06.029-900, 
o qual não possui endereço eletrônico, representado neste ato por seu bastante procurador XIMENES SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EIRELI CNPJ/MF 11.956.792/0001-99, REPRESENTADO POR SEU SÓCIO 
ADMINISTRADOR GILMAR GUIMARÃES LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, regulamente inscrito na OAB/CE: 
14.924 e CPF/MF sob o nº 201.303.843-72, filiação: Francisco Eudes Loiola e Ana Guimarães Loiola, Endereço 
Eletrônico: gilmar.loiola@ximenesservice.com.br, e CHRYSTIAN CAPIBARIBE LOIOLA, brasileiro, solteiro, advogado, 
regularmente inscrito na OAB/CE: 41.148 e CPF/MF sob nº 663.442.123-49, filiação: Francisco José Guimarães 
Loiola e Cristiane Barbosa Capibaribe, Endereço Eletrônico: c.loiola@ximenesservice.com.br, Endereço Comercial 
Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1500, Papicu - Fortaleza-CE; Cep: 60.176.065, conforme Procuração 
lavrada no 2º Tabelião de Notas, na Cidade de Osasco, do Estado de São Paulo, Livro nº 1390, páginas  067/074, 
1º traslado - datada de 15/02/2018, com Substabelecimento datado em 06/08/2019. Solicitamos que seja 
providenciada a intimação dos devedores como segue: 

FIDUCIANTE (S):  

ADELAIDE CARDOSO DOS REIS; BRASILEIRA; CASADA; EMPRESÁRIA; PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 
1572781 SSP/DF; CPF Nº 255.304.533-68; FILIAÇÃO E ENDEREÇO ELETRÔNICO DESCONHECIDO. 
 
ENDEREÇOS PARA NOTIFICAÇÃO:  

Requer que as notificações sejam realizadas em todos os endereços de maneira simultânea conforme abaixo. 

Descrição de todos os endereços de intimação:  

RUA CASTRO ALVES Nº 875, CENTRO, RONDON DO PARÁ-PA CEP: 68638-000, COM AS DEMAIS DESCRIÇÕES E 
CARACTERISTICAS, CONFORME MATRICULA Nº 7.613.  
 
 
 



 

 

 
Encontram-se com pendências de pagamentos as prestações conforme quadro abaixo perfazendo até a presente 
data, com os acréscimos contratuais o montante de R$ 4.756,10 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS 
REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo anexo de evolução da dívida para a efetiva cobrança.  
 
CONTRATO         VENCIMENTO ENTRE        TOTAL VENCIDO 
 
237/010.930.415  05/06/2019 A 05/09/2019    R$ 4.756,10  
TOTAL VENCIDO R$ 4.756,10  
  

 
Instrui o presente requerimento demonstrativo de evolução de dívida, porém caso a purgação da mora ocorra, 
após o prazo projetado no demonstrativo, favor contatar o número e apresentar o número do contrato ou CPF 
do devedor para imediata atualização do Débito; 
 
Caso este Oficial de Registro de Imóveis opte pela intimação via postal, solicitamos que o mesmo se utilize de 
Sedex registrado, com aviso de recebimento (AR), e do serviço denominado “mão própria” (MP), a fim de que a 
correspondência seja entregue, exclusivamente, ao destinatário.  
 
Declaro que o credor não tem conhecimento de mais nenhum endereço. Apenas os endereços citados neste 
requerimento. Desta forma, caso os devedores não sejam localizamos, emitir certidão negativa para intimação 
via edital ou hora certa.  
 
Caso o(s) devedor(s) não seja(m) encontrado(s), e havendo suspeita motivada de ocultação, fica desde já 
requeria a intimação por hora certa do(s) mesmo(s) nos termos do art. 26, § 3º da Lei 9.514/97. 
 
Caso o(s) devedor(s) não seja(m) encontrado(s), e estando o(s) mesmo(s); seu(s) cessionário(s); seu(s) 
representantes legais, ou procurador(es), fica desde já requerida a intimação via edital do(s) mesmo(s), nos 
termos do art. 26, § 4º da Lei 9.514/97. 
 
Caso o pagamento do débito ocorra no período compreendido entre a expedição do requerimento de inti mação 
e a efetiva intimação do fiduciante, requer a desconsideração do requerimento e demais atos decorrentes do 
mesmo. 
 
 

Atenciosamente,   

 

 

GILMAR GUIMARÃES LOIOLA 
CPF:201.303.843-72 

OAB/CE: 14.924  
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