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6.° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

de São Paulo RC 

r-;~t:i;~~--J c ,::~ 
São Paulo, 10 de setembro de 19 81 

A casa n2 151 du. quadra K-, da Praça F..ereny da Costa, do Conjunto Residen J 

cial de Vila Ema, situado no bairro de Vila Ema, do tipo IV, no 26o Subdif3 
trito-Vila Prudente, e seu respectivo terreno que encerra a área de ••••• 
147,15m2, com as segui ntes características e confrontações : 7,40m de fren 
te para a citada Praça, pelo lado direito , de quem da praça olha o imÓvel 
1 9 , 89m, da frente aos fundos com a casa n!2 163, pelo lado esquerdo , 19,88 
metros na mesma posição, com a casa no 147, e aos fundos, 7 , 40m com e. -
áN a de propriedade de Emilio Laurdino Cesarin.-

Pro;erietárias: COOPERATIVA IIABITACIOlUL illJlÃO SHmiCAL, CGC. 61 . 038.543/ 
001- 92 ; COOPERATIVA HABITACIONAL TIBIRIÇÁ, CGC . 62 . 021 . 951/001-02; OOOP8 
RATl"V A HABITACIONAL BANDEIRANTES , CGC. 61 . 06::! .291/001- 42; OOOffiRATIVA HA 
BITACIOJ~AL ENGENHEIRO PRESTES !~lAIA, CGC . 62 .359.617/001-55; OOOPERATIVA
HABITACIO'NAL IOS CONTABILISTAS DE SÃO PAUlO, CGC. 60. 997 . 392/001- 37; 000~ 
RATIVA IW3ITACIONAL lliTERSlliDICAL PROGRESSO, CGC. 62 . 197 . 207/001- 55; - - ~ 
COOPERATIVA HABITACIONAL 11~TERSINDICAL GETULIO VARGAS , CGC . 61 . 938. 771/-
001-30; e OOOPERATIVA HABITACIONAL Dl'l'ERSINDICAL PAULISTANA, OOC ••••• • • • • 
61 . 031. 753/001- 59, todas com sede nesta Capital.-

1 Registro Anterior : Transcrição no 183.710 do 111:1 Registro , em 02 de ou
tubro de 1969 . -

> 

Por instrumento particul ar de 31 de julho de 1981 , na forma das leis r ... 0 s 
4380/64 e 5049/66 , as ; proprietarias, já qualificadas, transmitiram por · 
venda feita a RtJBENS Lrol!ARIO UA.RTINELLI e sua esposa ODILIA MARTIJ.~EIJ.,I , 

b r asileiros , casado3 sob o regime da comunhão de bens, antes da Lei no ••• 
6515/77, ele industriário , ela do l ar, portadores das CI. RG. nos •••• • ..• 
2.384.342 e 2 .966 .365, inscritos no CPF/MF sob no 047 . 522 . 958-49 , domici 
1iados nesta Capi tal, à Praça Hererzy da Costa, no 151, pela quantia de 
CR$80 .640,69, o imÓve l ·objeto des t a matrícula.-

R. 02/M 50. 984, em 10 de setembro de 1981 

MOd 1 vide verso 

L() 

N 
-:::::r 
(Y') 

N 
co 

~ 
I 



X monica 660995 27/11/2018 06:28:50 2 

m:~trlcula -

l'::~J -- verso 

R.02/M 50.984, em lO de setembro de 1981 
Pelo mesmo instrumento particular mencionado no R.Ol, na forma das ci tad~ 
Leis e do Th:lc. Lei 70/66, .RIJEElS LEON.AROO MARTTh""'ELil e sua esposa ODILIA 
N.ARTINELLI , já q_ualificados, deram em hipoteca o imÓvel objeto desta ma-
tr{cula à SUL BRASILEIRO SP CREDITO UIDBILIARIO S/ A, com sede nesta Capi
t al, à rua da Consolação nQ 382, CGC 60 .426 .855/0001-úO, para garantia da 
dÍvida do valor de c~80 .640,69, pagáveis em 300 pxestações mensais pelo -
PES/SAC, tendo sido pag~ até a data do título 62 prestações , vencendo-se 
a proxima e m 30.04 .81 do valor de CR$2 .685,33, juros de 4% a.a. e demais-
ccndiçÕes e obr~açÕes constantes do t ítulo.- ~ 

~----~ 

Av.03/M 50.984, em 10 de setembro de 1981 

A ZANIRATO 
nte "Autorizada 

Do mesmo instrumento mencionado no R.Ol, a SUL BRASilEIRO SP- CIBDI'IO DOC> 
BILI ÁRIO S/ A., já qualificado, deu em caução aJJ BANCO NACIONAL DA HABITA
ÇÃO, com sede no Distrito Federal, CGC. 33 .633.686/0001-07, o crédito hi
potecário <).ecorrenj;e da dÍvida objeto do reg istro nQ 2 desta matrÍcula.-

_____.- - <: ·- ~ WANIA ZANIRATO 
j Escrevente Autorizada 

.Av.4 0 / 984 - em 03 de junho de 1982 FE 

.Fica can elada a caução averbada sob o n03 nesta matricula, pela au-

l
.torização dada pelo BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO}ils termos do ins-/ 
trumento particular de 18 de fevereiro de 1982. · ~ 

c--1: .. .t 0'" · ~ ~11 .S 

1 

Esetev.:nt& A .. , ... r,z ... .J• 

iAv.5/M.- 5 0 .984- em 03 de junho de 1982 
Fica cancelada a hipoteca registrada sob o n02 nesta matricula , pela 

!quitação dada pela credora SUL BRASILEIRO SP CR1:DITO HiOBILIARIO S/A 
'a seu s devedores RUBENS LEONARDO MARTINELLI e sua mulher, da quantia 

[
que lhe era devida, correspondente ao saldo deve or nos termos do -

instrumento particular de 22 de março de 1982 • . •• ·.~·--·,~s ~\~ 
SELMA M V 
Esaevenlt~ .. u1ur.u11• 

/
Av.o6/M. 50.984 em 25 de janeiro de 1989 MB 
Do instrumento particular de 13 de janeiro de 1989, na fonna das Leis 4380 
64 e 5049/66, consta que o imÓvel objeto desta matr!cula atualmente con-
fronta nos fundos com o imÓvel de na 2. 718 da Rua Solidonio Leite.~---

> ~~44/.)A· 
MARIO A. DE' UMA B.ASSI 

Esr.revn•e A~.:tcrlzado * * * 
continua na ficha 2 
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R.07 M.50 . 984 em 25 de janeiro de 1989 
Pelo mesmo i nstrumento particular mencionado na Av.6, na forma das oit 
Leia, os l)roprietâ:rios, RUBENS LroNAROO ?·IARTINEIJ.I e sua mulher ODTI,IA 
TINELLI, domiciliados nesta Capital, na Rua Alvorada no 859, já qual.ifio 
dos, transmitiram por venda feita a VALDECIR GINBVRO, RG 10.902.619-SP e 
sua mulher MARIA DE LOURDE:i DOMINGOS GlNSVRO, RG 9.985.042-sp, brasileiro 
ban~ârios, casados sob o regime da separação de bens, por força. da Lei ,na 
Vigenoia da Lei 6515/77, CIC em comum 955.604.838-34, domiciliados na T:ra .... 
vess a Nelson de Souza Megale no 50, nesta Capital, pelo preço de czt ••••• 
Cz$26.779.233,00, o imÓvel objeto desta matricula..~~-

MARIO A. OE liMA BASSI 
Escrevente Autorizado 

* * * 

R.o8/M.50.984 em 25 de janeiro de 1989 
Pelo mesmo instrumento referido na AV'.06, na forma das citadas Leis e do 
Decreto Lei 70/66, V.AI.Di.X!m GINEVRO e sua mulher MARIA DE LO~ D0l.Q:NG03 
CINEVRO, já qualificados, deram em EIPOrECA o i mÓvel objeto desta matrfou 
la a RUBENS LIDNABDO MARTINELLI e sua mulher ODILIA MARTINELLI, já. qua.l.if'. 
cados, para garantia da dÍvida do valor de Cz$22.659.351,00, pagável pelo 
PBS/CP/TP, no prazo de 18o meses, através de prestações mensais do valor 
total inicial de Cz$308.828,51, já. incluido dos acessÓrios, juros a taxa 
nominal de 08,90o% ao ano e a taxa efetiva de 09,27'3% ao ano, vencendo a 
primeira prestação em 13 de fevereiro de 1989, sujei to a atualização mone 
tá.ria na forma e demais cláusulas e condições constantes do titulo. --
~ . ~ A/1./VI A • 

~~~~~' 
Escrevente Autorizado * * * 

Av.09/M.5Q.984 em 25 de janeiro de 1989 
Pelo mesmo instrumento mencionado na Av.o6, oom base nos artigos 1065 e 
seguintes do CÓdigo Civil Brasileiro, e consoante inciso lli, do artigo 
39 da Lei nll 4380/64, RUBENS LEONARDO MARTINELLI e sua mulher ODILIA ~ 
TINELLI, já qualifi~ados, pelo preço de Cz$22.659.351,00, CEDERAM E~ 
FERIRAM a ITAÚ S/ A. CWITO !MOBILIAR! O, oom sede nesta Capital, à Praça 
Alf redo Egydio de Souza Aranha nv 100, Bloco B, 120 andar, inscrita no 
COC/MF sobnO 62.808.977 ./0001-97, o crédito hipotecário objeto do R.8 de~ 
ta, f~c~do a cessionaria sup~ga4 em t~dos os direitos e ações inerent 
ao credito cedido. J~A/J./~ ~ 

v~~~ ot u. ~~ BASSI 
Esaev&nte A~:\c. r:zadc 

ua no_~~~------------------------~ 
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matricula 

50 .984 
lfich~~ 
Lver~o_j 

AV-10/M. 50.984 em 20 de março de 2006 m 
Da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 22 
de dezembro de 1. 988, registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob no 698.550, em 20 de fevereiro de 
1. 989, publicada no Diârio Oficial do Estado em 22 de 
fevereiro de 1.989, e do Instrumento Particular datado de 
11 de dezembro de 2002, verifica-se que, ITA'ú S/A. 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO foi incorporado pelo BANCO ITAÚ S/A -
BANCO COMERCIAL, DE INVBSTIMBN'l'O,. DB CRÉDITO AO CONSUMIDOR 
B DB CRÉDITO IMOBILIÁRIO, com sede â Rua Boa Vista , no 176, 
nesta Capital, inscrita no CGC/MF sob no 60.701.190/0001-
04, e, em consequência/ o crédito mencionado no R-8 e AV-9 
d~matr~cu~, foi vertido ao patrimônio do incorporador. 

-~~~-
Nilton Luiz Foloni 
EscreoYentP. auto~zacto 

* ... * * * 
AV- ll/M.50.984 em 20 de março de 2006 
Da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 27 
de março de 1.989, registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob 11° 742.325 , em 29 de maio de 1.989, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 1 o de junho de 
1.989, e do mesmo Instrumento Particular mencionado na AV
lO desta matrícula, consta que, o BARCO IT.AÚ S/A. - BANCO 
COMERCIAL, DB INVBS~I 1 DR CRÉDITO AO CONSUMIDOR B DE 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO tPíJl sua,., dpftpmi~ação social. alterada 
para BANCO ITAÚ S/A. ~~ ~-

Nilton Luiz Foloni 
Escrevente autorizado 

* * * * * 
AV-12/M. 50 .984 em 20 de marçq de 2006 
Fica CANCBLADA a HIPOTBCA registrada sob D0 8 e mencionada 
nas AVS-9 e 10 nesta matrícula, em ~irt da autorização 
dada pelo credor, nos termos do mo ~qsr.rumento 
particular mencionado na AV-10 desta. ~-

Nilton Luiz Foloni 
EscrP.Veme autorizado 

* * .. * * 
continua na ficha 03 
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R-13/M.50.984 em 16 de janeiro de 2012 
PROTOCOLO OFICIAL N° 517.083 (VENDA E COMPRA). 
Pelo instrumento particular datado de 28 de dezembro de 2011, e Anexo I da 
mesma data, com força de escritura pública, na forma das Leis 4.380/64 e 
5.049/66, e do artigo 38 da Lei 9.514/97, os proprietários, VALDECIR 
GINEVRO, bancário, RG no 10.902.619-6-SSP-SP, CPF n° 955.604.838-34,. e 
sua mulher MARIA DE LOURDES DOMINGOS GINEVRO, bancária, RG n° 
9.985.042-4-SSP-SP, CPF n° 003.842.028-70, brasileiros, casados sob o regime 
da separação obrigatória de bens, na vigência da Lei 6.515/77, nos termos do 
artigo 258, parágrafo único, no I e IV, do Código Civil Brasileiro, residentes e 
domiciliados na Praça Hereny da Costa, 151, Vila Eloisa, na cidade de São Paulo, 
SP, transmitiram por VENDA feita a REMI VITURINO MARTINS, brasileiro, 
protético, RG n° 377125581-SSP-SP, CPF no 371.100.125-49, separaçio 
judicialmente, residente e domiciliado na Avenida Sapopemba, 11455, Jardlm 
Adutora, na cidade de São Paulo, P, pelo preço de R$ 335.000,00, o imóvel 
objeto desta matrícul~~~r:Et-~===--

RICAROINO DE ASSIS REZENDE 
fstrevonlo Auloríz :~oo 

***** 
R-14/M.50.984 em 16 de janeiro de 2012 
PROTOCOLO OFICIAL NO 517.083 (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). 
Pelo instrumento particular datado de 28 de dezembro de 2011, e Anexo I da 
mesma data, com força de escritura pública, na forma das Leis 4.380/64 e 
5.049/66, e do artigo 38 da Lei 9.514/97, REMI VITURINO MARTIN~, 
separado judicialmente, já qualificado, ALIENOU FIDUCIARIAMENTE, o 
imóvel objeto desta matrícula, ao BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ 
sob n° 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, na 
cidade de São Paulo, SP, para garantia da dívida do valor de R$ 268.000,00, 
que será paga pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, no prazo de 240 
meses, por meio de prestações mensais e consecutivas, do valor total inicial Ãa 
data do título de R$3.563,19, inclusive os acessórios, reajustáveis na forma do 
título, com juros à taxa nominal de 10,03°/o ao ano e taxa efetiva de 10,50°/o ao 
ano, vencendo-se a primeira prestação em 07 de fevereiro de 2012, e as 
demais em igual dia dos meses subsequentes, até o final do pagamento, sujeita 
a, atualização f :a;s.o ma e, com as demais cláusulas e condições constantes qo 
t1tulo~+~ 

RICARDINO DE ASSIS REZENDE 
- f'scrovQulo Aulorlzodo 

***** 
CON11HUA NO VERSO 
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AV-1SIM.50.984 em 22 de maio de 2017 
PROTOCOLO OFICIAL N° 642.731 (PENHORA). 
Do Ofício datado de 26 de abril de 2017 completado com termo de penhora e 
depósito datado de 11 de setembro de 2015, ambos expedidos nos autos da 
ação de execução de alimentos - valor da execução I cálculo I atualização n° 
0013283-49.2012.8.26.0009, processados perante o Juizo de Direito da 2a Vara 
da Família e Sucessões - Foro Regional IX - Vila Prudente, comarca desta 
Capital, movida por ILZENEIDE MARIA TERTO MARTINS em face de REMI 
VITURINO MARTINS, RG no 37.712.558-1-SSP-SP, CPF n° 371.100.125-49, 
verifica-se que os direitos do executado sobre o imóvel objeto da alienação 
fiduciária registrada sob no 14 nesta matrícula, for penhorados, para 
satisfação do débito no valor de R$67.900,96, atual! do em julho de 2014, 
ficando o executado como depositário, o qual não po abrir mão dos direitos 
do bem sem expressa autorização do referido Juízo. 

***** 

AV-16IM.50.984 em 26 de novembro de 2018 
PROTOCOLO OFICIAL N° 660.995 (CONSOLIDAÇÃO). 

~nltius Go:nas Melchior 005 Rás 
E.actevente Autorizado 

Por certidão de 01 de outubro de 2018, deste Registro de Imóveis, completada 
com requerimento de 08 de novembro de 2018, fica consolidada a propriedade 
do i móvel objeto desta matrícula, em nome do BANCO BRADESCO S. A, 
inscrito no CNPJ sob n° 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, 
s/n°, Vila Yara, na cidade de Osasco, SP, tendo em vista que, a seu 
requerimento inicial protocolizado em 26 de fevereiro de 2018, neste Registro 
de Imóveis, intimei o fiduciante REMI VITURINO MARTINS, brasileiro, 
protético, RG n° 377125581-SSP-SP, CPF n° 371.100.125-49, separado 
judicialmente, residente e domiciliado na Praça Hereny da Costa, n° 151, na 
cidade de São Paulo, SP, para satisfazer no prazo de 15 dias, as prestações 
vencidas e as que se vencessem até a data do pagamento, assim como os 
demais encargos, inclusive das despesas de cobrança e intimação, sem que o 
fi_sJ uti~nt~ tenha pu~gado a m~~' s~2Bo o valor da consolidação de 
R$3)5.ÔOO~.O~ecorrente do r~istro fe1to sob n° 14 nesta matrícula . 

~-D {,__ /~~~~. RiladeCâssiaOidaiScabora 
Escrevente Autorizada 

***** 

continua na ficha 04 
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AV-17/M.50.984 em 26 de novembro de 2018 
PROTOCOLO OFICIAL No 660.995 (LEILÃO CONSOLIDAÇÃO). 

CNS n• 
14293-5 

de 1981 

É feita esta nos termos do artigo 167, II, 5 da Lei 6.015/1.973, para constar 
que após a consolidação averbada sob n/16\ nesta matr.ícul~, aguard.a7se-á 
leilão ou leilões e consequente quitação_ da ·d,viba, s.J:er 

1 
os do artigo 2Z -e 

seus parágrafos da Lei n° 9.514/1.997. · /. : ;-
~-o f'IJJ 

GTP • Mod. 1 

Rita de Càssia Okfal Scabora 

***** 
Escrevente Autorizada 

** FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTE REGISTRO' * 
" VIDE CERTIDAO NO VERSO" 
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( 50.984] 

060 . '. 
11111111111111111 1111111111111111111111 1 ~ O HÇIAL DE H EÇ ISTRO DE 

'-lJ !MOVEIS D E SAO PAULO Protocolo no 660995 
CfJ 

CERTIFICO que 9 imóvel o~jeto desta matrícula, tem sua situação com referência a ALIENAÇOES 
E CO~STITUIÇO~S DE ONUS OU DIREITOS, INCLU?IVE AQUELES DECORRENTES DE 
CITAÇOES EM AÇOES REAIS OU PESSOAIS REIPERSECUTORIAS integralmente noticiados nesta 
cópia, e retrata a sua situação jurídica, até o último dia útil anterior à presente data. CERTIFICO 
AINDA que, a presente é reprodução autêntica da ficha a que se refere, extraída nos termos do 
parágrafo 1°, do art. 19, da Lei no 6.015/1973. 
CERTIFICO ainda, que em 12/ 11/ 2018, foi prenotado sob n o 678031 (Requerim ento) 
com prioridade por 30 dias, título tendo por objeto o imóvel desta matrícula (Art.186 
C/C 205 da Lei 6.015/73). 
São Paulo, 26 de novembro de 2018. 

Marinalva Ribeiro Araujo Alves, Escrevente Autorizada.~~ . ] Q b 
. '-\. \MJ I d~\ '- '.(.,l.A.A,) ç. ct 

A presente certidão, já cotada no título, tem a finalidade de complementa-lo. ---./ 
Avenida Lins de Vasconcelos, 2376, Vila Mariana - Tel: 5081-7473. 

Atenção: Para lavrar escritura pública, os tabelionatos só poderão aceitar esta certidão até 30 (trinta) dias 
após a data de sua expedição (NSCGJ, cap. XIV, item 15, letra c, e Proc. 02.04824/6 da 1° Vara de Registros 
Públicos). 
pão atualmente de competência desta Serventia os seguintes Subdistrito: 120 SUBDISTRITO - CAMBUCI 
8ue passou a pertencer a esta serventia a partir de 10/08/1931, pertencendo anteriormente ao 1 o Registro d~ 
móveis; 18° SUBDISTRITO - IPIRANGA que passou a pertencer a esta serventia a partir de 10/08/1931 

pertencendo anteriormente ao 1 o Registro de Imóveis; e 26° SUBDISTRITO - VILA PRUDENTE, qw 
pertenceu a esta Serventia no período de 17/09/1934 à 14/05/1939, posteriormente de 15/05/1939 ; 
0/11/ 1942, passou ao 9° Registro de Imóveis e de 21/11/1942 à 31/12/1971 ao 11° Oficial de Registro 
etornando a este Cartório em 01/0111972 até a oresente data. 

Selo Digital: 1429353C31SF1C0066099518A 




