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IMÓVEL:- UM TERRENO CONSTITUÍDO PELO LOTE 12, DA QUADRA N, DO LOTEAiWENTO DENOMINADO RESIDENCIAL JARDINS, 
BAIRRO DESTA CIDADE E COMARCA, medmdo dezesse1s metros e dez (16, 10) centímet ros em curva, com raio de mtocentos e sessenta (860,00) metros 
de frente, para à rua ProJetada Onze, do lado d1re1to de quem da citada rua olha para o imóvel, mede t rmt a (30,00) metros, d1V1dmdo-se com o lote 11 , por trmta 
(30,00) metros do lado esquerdo, d1V1dmdo-se com o lote 13, e nos fundos mede qumze metros e cmquenta e cinco (15,55) centímetros, em curva com raio de 
mtocentos e trmta (830,00) metros, illv1dmdo-se com o lote 09, encerrando uma área de 4 74,50 metros quadrados Cadastrado na Prefeitura Muruc1pallocal sob 
no 0321014000 

REGISTRO ANTERIOR- R 1/41 916, em 08 de setembro de 1993, desta serventia 

PROPRIETÁRIA:- AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CGC/MF no 66 830 449/0001-95, com sede em São Paulo-Cap1tal, na Praça 
Dom José Gaspar, no 134, 9° andar, conjunto 91 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL~ ~ 2 ?3[ kf 
Av.l/49.114, em 10 de fevereiro de 1999.-

I 

) 
(CELSO SPINOLA CASTRO NETO) 

Procede-se a presente averbação " ex-officio" para ficar constando que, o lote acuna descnto posSUl as seguintes restâcões urbanísticas rmpostas pelo loteador, 
os projetos das edificações, os recuos e muros e illVIsas e os abngos de autos, enfim todos os hpos de construções que poderão ser realizadas no imóvel, deverão 
obedecer as normas impostas ao lote do referido loteamento, restnções estas que são mmuc10samente descritas e caractenzadas no processo de loteamento que 
se encontra rmcrofilmado nesta serventia 

O ESCREVENTE (EGBERTO JOSÉ RIBEIRO) 

R.2/49.l14, em 10 de fevereiro de 1999.-
P ela escntura de Venda e Compra, lavrada no 3° Tabelião de Notas de São José do Rio Preto-SP, livro no 608, pagmas 133/138, ~~ 18 dejanerro de 1999, e 
escntura de Re-Ratificação, lavrada no mesmo tabelionato, livro no 608, pagmas 3 15/317, em 26 d e Janerro de 1999, AD~MPREENDI.l\1ENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., j á quahficada, vendeu o imóvel descrito, pelo preço de R $ 18 777,77, para SELMA ALICE DA SILVA CASTILHO, RG no 
8_950 _151-2-SSP-SP, CPFIMF no 080 689 918-24, auxiliar de escntóno, casada sob o regrme da comunhão parcial de bens, na VIgência da lei 6 515/77, com 
V ALDENIR ALVES CASTILHO, RG no 15 207 209-SSP-SP, CPFIMF no 046 396 818-28, propagandista, brasilerros, residentes nesta c1dade, na rua José 
Massi no 266, Vila Hipódromo Tendo a vendedora apresentado na lavratura da escntura Certidão Negat1va de Débito-CND do INSS sob no 267 767 série I, 
expedida em 06 de novembro de 1998, e Certidão de Quitação de T~n-but<;>s Contnbuições FederaiS - no E-1 900 252, expedida em 31 de agosto de 1998, pela 
Secrefãna da Receita Federal , 

~ 
O ESCREVENTE - (EGBERTO JOSÉ RIBEIRO} 
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(Continuação do anverso) 

R.J/49.114, em 26 de maio de 1999.-
Pela Escritura Pública de Mútuo de Dinheiro Com Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Obrigações, lavrada no 2° Tabelião de Notas de São José do Rio 
Preto (SP), livro 594, pag_ 3~0/399, em 18 de maio de 1.999, VALDENIR ALVES CASTILHO, e sua mulher SELMA ALICE DA SILVA CASTILHO, já 
qualificados, deram o imóvel descrito, em PRil\1EIRA. ÚNICA E ESPECIAL HIPOTECA sem concorrência de terceiros, para CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL- CEF, instituição financeira, sob forma de empresa pública 1unipessoal, com sede em Brasília- Ca,pital Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, 
Lotes 03/04, inscrita no CGC/MF. n .0 00.360.305/00trÍ-04, para a garantia da quantia de R$.20 .000,00 (vinte mil reais), destinado a construção de um prédio 
residencial no terreno descrito, estando incluídos nesta garantia as frações ideais objeto do R.74/43 .233; R .74/43 .234 e R .74/43 .235, as quais correspondem a 
1/399 avos no comum de cada imóvel, com o prazo de 06 meses para a construção, a ser amortizada em 60 (sessenta) meses, contados do crédito da última 
parc~la, vencendo-se o primeiro encargo mensal no dia 18 de dezembro de 1. 999 e os demais em igual dia dos meses subsequentes; com os seguin__tes Encargos 
Incidentes Sobre o Financiamento: o valor do financiamento será restituído à CEF com os acréscimos decorrentes da atualização calculada com~base no mesmo 
índice de remuneração básica aplicado aos depósitos de poupança, mais juros remuneratórios cobrados à taxa nominal de 12% (doze por cento) ao ano, 
equivalente à taxa e(etiva de 12,6825% ao ano . A quantia mutuada será restituída, por -meio de encargos mensais sucessivos e consecutivos, cuja prestação 
calculada segundo o Sistema de Amortização Crescente - SACRE, composta de parcela de amortização e juros, totalizando nesta data, o valor de R$ .533 ,33. 
Após a entrega da última parcela do capital mutuado, será recalculado com base no efetivo saldo devedor apurado e-- constituído pelas parcelas entregues e 
atualizadas conforme a cláusula quarta do título ; ca'lculada a prestação, dela os juros remuneratorios serão apropnados em primeiro lugar e o restante imp~tado 
na amortização do saldo devedor do financiamento, apurado para a data do efetivo pagamento, e se o valor da prestação f9r insuficiente para apropriação dos 
juros remuneratórios, a diferença será incorporado ao saldo devedor. Serão utilizados ainda na construção o valor de R$. 12.788,25, referentes aos recursos 
oriundos da Conta Vinculada do FGTS (Fundo-de Garantia por Tendo de Serviço) dos devedores. Avaliado o terreno e as frações ideais em R$.100.000,00 
para fins do artigo 818 do Código Civil Brasileiro. As demais condições constantes do titulo que ficam fazendo parte integ rante deste registro, o qual 
encontra-se microfilmado nesta serventia .-

O ESCREVENTE (EGBERTO JOSÉ RIBEIRO) 

AvA/49.114, em 09 de maio de 2.002. 
Pelo instrumento particular, assinado nesta cidade, em 02 de maio de 2 .002, procedo a presente averbação para ficar constando que, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL- CEF, autorizou o cancelamento da hipoteca registrada nesta matrícula sob n.0 3149 .114. 

O ESCREVENTE ~ (EGBERTO JOSÉ RIBED<O) 

Continua na ficha 02 

Continua na próxima ficha . 
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06 de setembro de 2013 

Av.5/49.114, em 06 de setembro de 2013. ~ (Prot. 258.197) ' 
Procedo a presente averbação de oficio, para ficar constando que a Rua Projetada Onze, passou a ser denominada Rua Esmeralda Avelino Alves, 
confof!Ue Lei Municipal n. 0 6777, de 05 de agosto de 1997. 

~O ESCREVENTE AUTORIZADO _ _#~~>?:? c:; ~ (JOSÉ~OBERTO ALMEIDA DIAS DA SILVA) 

Av.6/49.114, em 06 de setembro de 2013. (Prot. 258.197) 
Conforme requerimento do proprietário, assinado nesta cidade, em 30 de agosto de 2013 , e à vista do liãbite-se n .0 1286, expedido em 30 de dezembro de 
1999, e da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros n.0 001052013·-21036605- CEI: 21.499.57605/64, 
emitida em 30 de agosto de 2013, procedo a presente averbação, para ficar constando que no terreno desta matrícula, foi constr~do U?J prédio térreo 
residencial com área de 249,82m\ o qual recebeu o n.0 525. da Rua Esmeralda Avelino Alves; atribuindo à obra, o valor de R$.109.477,61 . 

O ESCREVENTE AUTORIZADO _.d,~?4G ~ (JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DIAS DA SILVA) 

Av.7/49.114, em 09 de maio de 2014. (Prot. 264.507-22 de abril de 2014) 
Pelo instrumento particular, assinado em São Paulo, em 16 de abril de 2014, com força de escritura pública, nos termos e formas das Leis 4.380/64, 
5.049/66 e 9.514/97, e à vista da certidão do casamento (matricula: 113266 OI 55 1993 2 00037 044 0005683-97), expedida em 05 de maio de 2014, pelo 
Oficial de Registro Civil do 3.0 Subdistrito desta aidade e comar~ , procedo a presente averbação, para ficJ constando: a) o nome correto de VALDENIR 
ALVES' DE CASTILHO; e b) que por sentença do (Juízo de Direito da 2 8 Vara de Família e Sucessões desta comarca, datada de 18 de abril de 2013, a 
qual trans,itou em julgado na mesma data - processo n. 0 1176/2013, foi homologado o divórcio de VALpENIR ALVES DE CASTILHO' e SELMA 

ALICE DA SILV ~ C:::~::::::~:;:e~:::nar o ;;;:i:: seja, SEL(:::~::::::;:·SILVEIRA SANTOS) 
R.S/49.114, em 09 de maio de 2014. (Prot. 264.507-22 de abril de 2014) 
Pelo instrumento particular, assiny do em São Paulo, em 16 de abril de 2014, com força de escritura pública, nos termos e formas das Leis 4 .380/64, 
5.049/66 e 9.514/97, SELMA ALICE DA SILVA, divorciada, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Esmeralda Avelino Alves, n.o 525, quadra N, 
lote 12, Residencial Jardins; e VALDENIR ALVES DE CASTILHO (RG n .0 15.207.209-3-SSP-SP), divorciado, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Rua Esmeralda Avelino Alves, n .0 525, quadra N, lote 12, Residencial Jardins, já qualificados, venderam o imóvel desta matrícula pelo preço de 
R$.671.000,00, para BRAS IZILDO MANiATO (RG n. 0 10.571.557-8-SSP-SP, CPF n.0 005.805 .778-13), brasileiro, viúvo, empresário , residente e 

Continua no verso . 

Continua na próxima ficha 
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domiciliado nesta cidade, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n_L040, Jardim Tarraf fi. 
q 

O ESCREVENTE AUTORIZADO !!~". (ADALBERTO VIANA SILVEIRA SANTOS) 

R.9/49.114, em 09 de maio de 2014. (Prot. 264.507- 22 de abril de 2014) 
Pelo instrumento particular, assinado em São Paulo, em 16 de abril de 2014, com força de escritura pública, nos termos e formas das Leis 4.380/64, 
5.049/66 e 9.514/97, BRAS IZILDO MANZATO, viúvo, já qualificado, alienou fiduciariamente o imóvel desta matrícula, em garantia, nos termos da 
legislação vigente, para o BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob n. 0 60.746.948/0001-12, com sede no núcleo administrativo denominado 
"Cidade de Deus", s/n°, Vila Yara, Osasco/SP, pelo valor de R$.544.000,00, que será amortizado em 315 meses, pelo Sistema de Amortização Constante
SAC, com a taxa anual de juros nominal de 8,28% e efetiva de 8,60%, com a data prevista para o vencimento da primeira prestação, em 16/05/2014, sendo 
o valor do encargo mensal na data da assinatura do título de R$.6. 112,03; integram a presente garantia as frações ideais correspondentes a 1/399 dos 
imóveis das matrículas n.0 43.233, 43.234 e 43.235, conforme R.819/43.233, R.819/43.234 e R.819/43.235. Para fins de leilão público (art. 24, inciso VI 
da citada Lei n. 0 9.514/97), foi atribuído aos imóveis, o valor de R.$ .742.000,00. Condições, as demais constantes do título. 

~ < / 
O ESCREVENTE AUTORiZADO :;; (ADALBERTO VIANA SILVEIRA SANTOS) 

Av.l0/49.1 i4, em 23 de agosto de 2017. (Prot. 294.141 - 27 de junho de 2017) 
Pela Certidão expedida em 01 de março de 2017, pela 68 Vara Cível des ta cidade e comarca, procedo a presente averbação nos termos do artigo 828 do 
C.P.C., para ficar constando que a ação de execução de título extrajudicial- Compromisso, distribuída em 09/01/2017 foi admitida pelo mencionado Juízo 
de Direito - processo n° 1000171-65.2017.8.26.0576, em que figura corno exequente BRAS IZILDO MANZATO, 005 .805 .778-13; e cpmo executada 
ANA PAULA ROMANO MANZA TO, CPF.348.086.408-21; cujo valf da causa é R.$.408 .860,88. 1 

~ 4f ·-0 ESCREVENTE AUTORIZADO ~ -- (AD~LBERTO VIANA SILVEIRA SANTOS) 

Av.ll/49.114, em 03 de outubro de 2017. 
Procedo esta averbação de oficio, nos termos do artigo 213 , inciso I, a línea "a" da Lei 6.015173, para constar corretamente que o ato constante da 
Av . l0/49. 114, que o exequente é MARCOS VILLANOVA, CPF.859.471.568-49; e os executados são BRAS IZILDO MANZATO, 005 .805 .778-13 ; e 

ANA p AULA RO~:;;:z; TO, CPF.34S~ n:;:;;onstou. (CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS) 

Continua na ficha 03 

Continua na próxima ficha . 
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Av.l2/49.114, em 11 de dezembro de 2017. (Prot. 297.864- 01 de dezembro de 201 7) 
Procedo esta averbação, à vi sta do comwúcado da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens , protocolo n° 20171 1.3015.00412718-IA-920 datado de 
30 de novembro de 2017- processq _n° 00104096220175150142, Tribüflal RegionaL do Trabalho da 15• Região _: Vara do Trabalho da comarca de 
1iaquaritiriga-SP ~ para ficar constando a lNDISPONIBlLID~E de bens de BRAS IZILDO MANZATO, CPF.005.805.778-13. · 

I ' 
O ES_CREVENTE AUTORIZADO · (RÔMULO LEMO~ DE REZENDE) 

: ··, . ' 

Av.l3/49.114, em· 23 de·jan'eiro de 2018. . . . , .. (Prot. 298.9-17- 16 de janeiro de 2018) . 
.. Procedo esta averbação, à vista do comunicado da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, protocolo no 201801.151 l .004299-IA-809 datado de 15 
.de janéiro de 2018- processo n° 00112703220155150073 Tribunal Regional do Trabalho da 1 sa Região - Vara do Trabalho da comarca de Bir:igui-SP, para 

,<· ficar cons(ando a:INDISPONTBILIDADE de bens de BRAS IZILDO ANZA TO, CPF.005.805.778-13. ' 

O ESCREVENTE AUTORIZADO (ADALBERTO VIANA SIL VElRA SANTOS) ----.._ 

Av.14/49.114, em 12 'de junho de 2018. (Prot. 302.341- OS de junho de 2018) 
Procedo esta averbação,à vista do comunicado da Central Nacional de Indisponibilidade -de Bens, protocolo n° 201806.0414.00522626-TA-890 datado de 

. 04 de junho de 2.018- processo n° 00104096220175150142 Tribunal Regional-do Trabalho da 15a Região - Vara do Trabalho da comarca de Taquaritinga
-- SP, para ficap-constando o cancelamento da indisponibilidade mencionada na Av.l2/49.114. 

o ESCREVENTE AUTORIZADO H~~ (RÔMULO LEMOS DE REZENDE) 

Av.lS/49.114, em 10 de outubro de 2018. (Prot. 305.938- 03 de outubro de 2018) 
Em cumprimento ao OFICIO N° 404/2018, expedido em 19 de setembro de 2 :018, pelo Juízo da Vara"'do Trabalho da comarca de Birigui-SP, e>..'traído dos 
autos do processo n° 0011270-32.2015.5.15 .0073 (embargos de terceiros processo 0010858-96 .2018.5 .15.0073), procedo a presente averbação para ficar 
constando o cancelamento da indisponibilidade mencionada na Ay.l3/49 . 114. 

O ESCREVENTE AUTORIZADO (RÔMULO LEMOS DE REZENDE) 

:::(CONTINUA NO VERSO)::: 

Continua na próxima ficha 
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[ MATRÍCULA] 
49.114 
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Av.16/49.114, em 06 de novembro de 2018. (Prot. 299.607- 14 de feve re iro de 2018) 
Conforme reque rimento do interessado, datado de 26 de outubro de 2018 , integrante do procedimento extrajud icial n° 299.607, procedo a presente 
averbação, para ficar constando a consolidacão da propriedade do imóvel desta matrícula. juntamente comas fracões ideai s correspondentes a 1/399 
dos imóvei s das matrículas no 43 .233. 43.234 e ,43.235. conforme Av.l.050/43.233 Av.l.048/43.234 e Av.l.050/43 .235, nos termos do § r do artigo 26 da 
Lei 9.514/ 97, em nome do fiduciário, BANCO BRADESCO S/ A , qualifi cado no R.9/49.114, o qual instruiu seu pedido com base na certidão e>-..1Jedida por 
este Serv-iço Registra!, referente a intimação do devedor fiduciante, Bras [zildo Manzato , o qual no prazo previsto em lei não purgou a mora; tendo sido 
a tribuído à consolidação, para efeitos fiscais , o valor de R$.940.253 64 . 

O ESCREVENTE AUTORIZADO (JÚNIO CÉSAR ALMEIDA DE SOUZA) 

CERTIFICO mais, que corresponde ao imóvel descrito , 03 (três) fraçõe~ · eais de 1/399 avos, nas áreas rese,.;.,~das do mencionado 
loteamento , sendo que este lote somente poderá ser alienado ou onerado~u_rtamente com suas respect v as frações (objeto das matrículas 
de n•s. 43.233, 43.234 e 43.235, desta serventia) CERTIFICO finalmente , •1u! a presente cópia é reprodu~ão autêntica da matrícula n° 49114 , 
extraída dos termos do art igo n° 19 , parágr a lei n° 6.015f73, e que lém 1:1,&> atos contidos na referida mathcula , não consta nenhum outro ônus 
ou transmissão(Certidão soli citada orme otocolo sob n° 2 . 7 

o Auxiliar, Lourenço 

O Escrevente Autoriz 
As custas e emolument 

r e sente data . 

d novembro de 2018 . 

i u dos arquivos e conferiu a presente cert idão. 

( } Adalberto Viana Silveira Santos- Escrevente Autorizado 
( } Ailton Wenceslau Silva - Escrevente Autorizado 
( ) Rômulo Lemos de Rezende - Escrevente Autorizado 

---- . ---- ;- ....... . -- ... ---- "--;"" .,.......,.. 
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deuoriqem ao(s) ato(s) praticadoCsl na 
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2° O F I C I A L D E R E G I S T R O D E I M Ó V E I S 

Rua Silva Jardim , 2740 

S. J. RIO PRETO- SP 
CEP: 15.010-060 

FONE: (1 7) 2137-1100 

www.2ri riopreto .com.br 

Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
OFICIAL 

) 
CERTIDÃO 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2o Registro de 
Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Pau lo 

C E R TI F I C A, 

a pedido verbal de pessoa interessada (protocolo no 255738), que revendo 

neste Serviço Registra [ a seu cargo, o livro n° 2 de Registro Gera l, dele, 

consta que o imóvel da matricula no 43233, com uma área 

constituída pela área reservada do loteamento denominado 

RESIDENCIAL JARDINS, bairro desta cidade e comarca, assim descrita: 

Inicia -se no marco no 1 na confluência da Alameda Projetada 20 e rua 

Projetada 3; da~ segue em curva a direita com raio de nove (9, 00) metros na 

distancia de qu inze metros e vinte e oito (15,28) centímetros até o marco n° 2; 

daí segue em curva a esquerda com raio de trezentos (300, 00) metros na 

distância de cento e vinte e três metros e trinta (123, 30) centímetros até o 

marco no 3; daí segue em curva a di reita com raio de duzentos (200, 00) 

metros na distancia de noventa e seis metros e quatorze (96, 14) centímetros 

até o marco n° 4; da~ segue em curva a esquerda com raio de duzentos 

(200, 00) metros na distancia de trinta e seis metros e quarenta e sete (36, 4 7) 

centímetros até o marco no 5 tendo do marco n o 2 ao marco n° 5 confrontado 

com a Alameda Projetada 20; da~ vira a direita e segue em curva com raio de 

nove (9, 00) metros na distancia de catorze metros e sete (14, 07) centímetros, 

até o marco n° 6, na confluência da Alameda Projetada Vinte com a rua 

Projetada Doze, daí segue em curva a esquerda com raio oitocentos (800, 00) 

metros na distancia de oitenta e um metros e sessenta (81, 60) centímetros 

até o marco no 7 confrontando com a rua Projetada 12; daí vira à direita e 

segue em cu rva com raio de nove (9, 00) metros na distancia de treze metros e 

cinquenta e nove (1 3,59) centímetros até o marco n° 8 na confluência da 

Alameda Projetada 22 e a rua Projetada 12; da~ segue em curva a direita 

com raio de duzentos (200, 00) metros na distancia de cento e nove m e tros e 
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cinquenta e sete (109,57) centímetros até o marco no 9; dat segue em curoa a 

esquerda com mio de cento e cinquenta (150, 00) metros na distancia de / setenta e 
r 

quatro metros e três (74,03) centímetros até o marco n° 10; daí segue em curva a 

y direita com mio de cento e setenta e cinco (175, 00) metros na distancia de oitenta 

e cinco metros e sessenta e quatro (85,64) centímetros até o marco n° 11 tendo do 

marco no 8 ao marco no 11 confrontado com a Alameda Projetada 22; ddt vim a 

direita e segue em curoa com mio de nove (9, 00) metros na distancia de onze 

metros e doze (11, 12) centímetros, até o marco n° 12 na confluência da Alameda 

Projetada 22 com a rua Projetada 3; dat segue em reta na distancia de trinta e 

sete metros e dez (37, 1 O) centímetros confrontando com a rua Projetada 3, ponto 

inicial desta descrição, peifazendo neste polígono uma área de vinte e dois mil, 

setecentos e vinte (22. 720, 00) metros quadrados; cadastro na Prefeitura Municipal 

local sob n o 20755/ 0003 setor 03. CERTIFICA mais, que citado imóvel é 

designado como quadra "X" do loteamento RESIDENCIAL JARDINS, como 

área reservada do mencionado loteamento, e serú adqui1rido em frações ideais 

de 1/ 399 por lote adquirido, sendo que esta fração não poderú ser alienada 

independentemente do lote. CERTIFICA ainda mais que consta as averbações 

seguintes: Av. 938/43233, em 24 de fevereiro de 2016. Procedo a presente 

~J averbação de ofício, para ficar constando que: a) Alameda Projetada 20, passou a 

ser denominada Rua Capitão Luís Carlos Salomão da Silva, conforme Lei 

Municipal n. o 6. 786; b) Rua Projetada Três, passou a ser denominada Rua 

Teófilo Goulart Ribeiro, conforme Lei Municipal n. o 6. 770; c) Rua Projetada 22, 

passou a ser denominada Rua João Marilhano, conforme Lei Municipal n. o 

\ 6.788; e d) Rua ~ Projetada 12, passou a ser denominada Rua Max Brandt, 

conforme Lei Municipal 6. 778, todas de 05 de agosto de 1997. O Escrevente 

Autorizado Rõmulo Lemos de Rezende. Av. 939/43233, em 24 de fevereiro de 

2016. Conforme requerimento do interessado, assinado nesta cidade, em 17 de 
\ 

agosto de 2015, e à vista do habite-se n. o 192, expedido em 27 de fevereiro de 

. ~2008 e transferido em 28 de dezembro de 2010 e da Certidão Negativa de Débitos 

Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros n. 0 001992015-
~ 

88888572- CEI: 51 .231.12572/ 77, emitida em 13 de julho de 2015, procedo a 
I 

presente averbação, para ficar constando que no imóvel /desta matrícula, foi 

~ construído vestiários com 58,35m2
, centro de convívio com 322,67m2 e 

varanda com 135,58m2
, totalizando 516;60m2

, situados à Rua Capitão 
I 

Luis Carlos Salomão da Silva, esquina com as Ruas Teófilo Goulart Ribeiro, 

João Marilhano e Max Brandt, s/n. 0 ; atribuindo à obra, o valor de 

i ~ R$.398.303, 77. O Escrevente Autorizado Rõmulo Lemos de Rezende. CERTIFICA 
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2° O F I C I A L D E R E G I 5 T R O D E I M Ó V E I S 

Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
OFICIAL I 

Comarca de São José do Rio Preto- SP 

finalmente, não constar que BANCO BRADESCO S!A, inscrito no CNPJ/ MF 

r 

sob n. 0 60.746.948/ 0001-12, com sede no núcleo administrativo '" ''t 
\ . 

denominado ((Cidade de Deus", s/ n °, Vila Yara, Osasco/ SP; até a presente 
I 

data, tenha transmitido ou _por qualquer outra forma onerado a sua fração 

ideal de 1/399 adquirida em 06-11 -2018, conforme avêrbação 

seguinte: Av. 1050/43233. Conforme requerimento do interessado, datado 

de 26 de outubro de 2018, integrante do procedimento extrajudicial n° 

299.607, procedo a p~esente averbação, para ficar constando a 

consolidação da propriedade da (ração ideal correspondente a 1/399 

do imóvel desta matrícula, oriunda do registro n° 819/ 43.233. 

;unta mente com o imóvel da matrícula no 49.114 e com as frações ideais 

correspondentes a 1/ 399 dos imóveis das matrículas n° 43.234 e 43.235. 

conforme Av.1. 048/ 43.234 e Av.1. 050/ 43.235, nos termos do§ r do artigo 

26 da Lei 9. 514/ 97, em nome do fiduciário, BANCO BRADESCO S/A , o qual 

instruiu seu pedido com base na certidão expedida por este Serviço 

Registra [, referente a intimação do devedor fiduciante , Bras Izildo 

Manzato, o qua l no prazo previsto em lei não purgou a mora; tendo sido 

atribuído à consolidação para efe tos fiscais, o valor de R$. 940.253,64. O 

Escrevente Autorizado 

f-J1V.>rn .,..--c;:y.~ vR.' (06) de novembro (11) de dois mil e dezoito 

enceslau Silva), Escrevente Autorizado, 

conferi a presente certidão. Eu, 

eslau Silva), Escrevente Autorizado, dou fé .-

·:'!ertidão, c ~~ L·1 n 'L: teeib() anexo au l1oeumet:.tc 
que deu ong·em <n(s) ~tto{s) pl'at ieado(s) lU' 

1re!ente date. 

Adalhertc \i:anQ Silveira Santos - E!er. Aut. 
CO ~!A RCA LJ~ 3 .~D .;os~ DO RIO PRETO-SP. 

·QUALQUER ADULTERAÇÁO. RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO 

a.. 
(j) 

co 
I 

o 
L() 
N .....--· 



\ 

I 

fE 
R~ 

2° O F I C I A L D E R E G I S T R O D E I M Ó V E I S 

Rua Silva Ja rdim, 2740 

S. J. RIO PRETO- SP 
CEP: 15.010-060 

Bel. Cristiano Viana Silv 
OFICIAL 

CERTIDÃO 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Ofi 
Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto, 

FONE: (17) 2137-11 00 

www.2ririopreto .com .br 

C E R TI F I C A, 

a pedido verbal de pessoa interessada (protocolo no 255738), que revendo 

neste Serviço Registra [ a seu cargo, o livro no 2 de Registro Geral, dele, 

consta que o imóvel da matricula n o 43234, com uma área 

constituída pela área reservada 3A do loteamento donominado 

RESIDENCIAL JARDINS, bairro desta cidade e comarca, assim descrita: 

Inicia-se no marco no 1 em confrontação com a área de Sistema de Lazer 3A; 

daí segue em reta na distancia de trinta e sete metros e oitenta e cinco 

(37,85) centímetros até o marco no 2; da~ vira a direita e segue em reta na 

distância dezenove metros e trinta e cinco (19,35) centímetros até o marco n° 

3 confrontando com a ÁrBa de Sistema de Lazer 3A; da~ vira e segue em 

curva a direita com raio de cinquenta (50, 00) metros na distancia de quarenta 

e seis metros e setenta e cinco (46, 75) centímetros confrontando com a 

Alameda Projetada 22 até o marco n° 1 ponto inicial desta descrição, 

perfazendo neste po lígono uma área de quinhentos e vinte e cinco (525, 00) 

metros quadrados; cadastro na Prefeitura Municipal local sob no 20772/ 000 

setor 03. CERTIFICA mais, que citado imóvel é designado como quadra "3-

A" do loteamento RESIDENCIAL JARDINS, como área reservada do 

mencionado loteamento, e será adquirido em frações ideais de 1/ 399 por 

lote adquirido, sendo que esta fração não poderá ser alienada 

independentemente do lote . CERTIFICA finalmente, não constar que 

BANCO BRADESCO S!A , inscrito no CNPJ/ MF sob n. o 60.746.948/ 0001-12, 

com sede no núcleo administrativo denominado "Cidade de Deus", s/ n °, Vila 

Yara , Osasco/ SP; até a presente data, tenha transmitido ou por qualquer 

outra forma onerado a sua frru;ão ideal de 1/ 399 adquirida em 06-11 -

2018, conforme averbação seguinte: Av. 1048/43234. Conforme 
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requerimento do interessado) datado de 26 de outubro de 20l8) integrante do 

procedimento extrajudicial no 299. 607) procedo a presente averba ção) para ficar 

constando a consolidação da propriedade da (ração ideal correspondente a 

' 1/399 do imóvel desta matrícula) oriunda do registro n° 819/ 43.234, 

;unta mente com o imóvel da matrícula no 49.11 4 e com as frações ideais 

correspondentes a 1/ 399 dos imóveis das matrículas n° 43.233 e 43.235, 

conforme Av.1. 050/ 43.233 e Av.1. 050/ 43.235) nos termos do§ JO do artigo 26 da 

Lei 9. 514/ 97) em nome do fiduciário ) BANCO BRADESCO S/A) o qual instruiu seu 

pedido com base na certidão expedida por este Seroiço Registra!) referente a 

intimação do devedor fiduciante ) Bms Izildo Manzato) o qual no prazo previsto 

em lei não purgou a mora)· tendo sido atribuído à consolidação) para efeitos 

fiscais) o valor de R$. 940.253) 64. O Escrevente Autorizq_ César Almeida 

de Souza . O refe rido é verd · dá fé. São José ) seis (06) de 

novembro (11) de dois mil e dezo · o (2 018). Eu)+-----+-\:d:~!,L--

certidão. Eu) 

dou fé.-

conferi a presente 

screvente Autorizado) 

r\S cus· c: e cmolumoutos ro ~crcnt0s u fl l'es n~ .. 
JCL'tl o, estüo L:t._; !'Pc ibo <mexo ao docurn k 
que deu or'igem no(s) ato{s) vra ti ca dc (s) Jlf 
1resentc dar . 

2o OFlC!AL DE REGISTRO DE li óVElS 
Cristiano Vtc:1'1 Si!t•eira Santos - ,-,fiCial . . 
Flú t.: ::J Cm!os Ar.'· : l :··~ o Zn co r: as - Of. Suostltuto 
Ailwn \i'::nc(~ _::1 ::;iiva - Escr . ~~ ~ t. 
Rin.w: ... ,,,·H!L'S dé' r:I!ZLi!Ue - t scr. Aut. 
AdnU;erto Vw n ?'l i!i'I TO San.tos - ~~.? · f.. L~· SP 
COMARCA DE S, O Jo.,: Jü R~ · l' ET - . 
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2° O F I C I A L D E R E G I S T R O D E I M Ó V E I S 

Rua Silva Jardim, 2740 

S. J. RIO PRETO - SP 

CEP: 15.010-060 

OFICIAL 

FONE: (17) 2137-1100 

www.2ririopreto.com.br 

C E R TI F I C A, 

a pedido verbal de pessoa interessada (protocolo n o 255738), que revendo 

neste Serviço Registral a seu cargo, o livro n o 2 de Registro Geral, dele, 

consta que o imóvel da matricula n o 43235, com uma área 

constituída pela área reserva 2A do loteamento denominado 

RESIDENCIAL JARDINS, bairro desta cidade e comarca, com a 

seguinte descrição: Inicia-se no marco n° 1 em ponto de confrontação com a 

ma Projetada 3; da~ segue em reta na distãncia de quinze (15, 00) metros até 

o marco no 2; daí segue em curva a direita com raio de vinte e três (23, 00) 

metros na distãncia de dezenove metros e quarenta e dois (19,42) 

centímetros até o marco n° 3 na confluência da Alameda Projetada 20 e a ma 

Projetada 3; da~ segue em curva a direita com raio de cinquenta (50, 00) 

metros na distãncia de cento e nove metros e sessenta e cinco (1 09, 65) 

centímetros até o marco n o 4, confrontando com a Alameda Projetada 20; da4 
I 

vira a direita e segue em reta na distãncia de noventa e nove metros e 

sessenta e cinco (99, 65) centímetros, confrontando com a ÁrBa de Sistema de 

Lazer lA até o marco n° 1 onde teve início esta descrição, peifazendo neste 

polígono uma área de três mil e dezoito (3.018,00) metros quadrados; 

cadastro na Prefeitu.ra Municipal local sob no 2 0740/ 0003 setor 03. 

CERTIFICA mais, que citado imóvel é designado como quadra "2-A" do 

loteamento RESIDENCIAL JARDINS, como área reservada do 

mencionado loteamento, e será adquirido em fra ções ideais de 1/ 399 por 

lote adquirido, sendo que esta fração não poderá ser alienada 

independentemente do lote. CERTIFICA ainda mais que consta as 

averbações seguintes: Av. 938/43235, em 24 de fevereiro de 2016. Procedo 

a presente averbação de ofício, para ficar constando que: a) Rua Projetada 3, 
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, passou a ser denominada Rua Teófilo Goulart R ibeiro, conforme Lei Municipal 

n. o 6. 770; e b) Alameda Projetada 20, passou a ser denominada Rua Capitão 

Luís Carlos Salomão da Silva, conforme Lei Municipal n. o 6. 786, de 05 de 

agosto de 1997. O Escrevente Autorizado Rômulo Lemos de Rezende. Av. 

939/43235, em 24 de fevereiro de 2016. Conforme requerimento do interessado, 

assinado nesta cidade, em 17 de agosto de 2015, e à vista do habite-se n. o 191, 

expedido em 27 de fevereiro de 2008 e transferido em 09 de dezembro de 2010 e 

da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros n. o 001992015-88888572- CEI: 51.231 .12572/ 77, emitida em 13 de 

julho de 2. 015, procedo a presente averbação, para ficar constando que no imóvel 

desta matricula, foi construído um prédio térreo comercia l, destinado a 

centro administrativo com 54,15m2 e varanda com 117,1 5m2 , t otalizando 

_171 ,30m2
, situado à Rua Teófilo Goulart Ribeiro, esquina da Rua Capitão 

Luís Carlos Salomão da Silva, sj n . o; atribuindo à · obra, o valor de 

R$.90.323,82. O Escrevente Autorizado Rômulo Lemos de Rezende. CERTIFICA 

finalmente, não constar que BANCO BRADESCO S/A , inscrito no CNPJ/ MF sob 

n. 0 60.746.948/0001-12, com sede no núcleo administrativo denominado "Cidade 

J 

de Deus", s/ n °, Vila Yara, Osasco/ SP; até a presente d ata, tenha transmitido ou 

por qualquer outra forma onerado a sua fração idea l de 1/399 adquirida em 

06-11 -2018, conforme averbação seguinte: Av. 1050/ 43235. Conforme 

requerimento do interessado, datado de 26 de outubro de 2018, integrante do 

procedimento extrajudicial no 299.607, procedo a presente averbação, para ficar 

constando a consolidação da propriedade da fração ideal correspondente a 

_1/399 do imóvel desta matrícula, oriunda do registro n° 819/43.235, 

.iuntamente com o imóvel da matrícula n° 49.114 e com as fracões ideais 

correspondentes a 1/ 399 dos imóveis das matriculas n° 43.233 e 43.234. 

conforme Av.1. 050/ 43.233 e Av.1. 048/ 43.234, nos termos do§ r do artigo 26 da 

Lei 9. 514/ 97, em nome do fiduciário, BANCO BRADES CO S/A , o qual instruiu seu 

pedido com base na certidão expedida por este Serviço Registral, referente a 

intimação do devedor fiduciante, Bras Izildo Manzato, o qual no prazo previsto 

em lei não purgou a mora; tendo sido atribuído à consolidação, para efeitos 

fiscais, o valor de R$. 940.253,64. O Escrevente Autorizad sar Almeida 

de Souza. O referido é verdade; dá fé. São ~ se do ·s (06) de 

Wenceslau 

certidão . screvente Autorizado, 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
OFICIAL 

Comarca de São José do Rio Preto - SP 

Se lo :1125083C30255738M QBUZ918W 

.. , s cu s t~s o c~:w1 u; : ; :~nt::·.J Wfen.:nte:s a presen~, 
.::ertidun, estAco \} Jl1 rer.ibo ane:r.o no doeum P- r.: tc 
que deu or:ig::;j~ ,:u(s) ~o êc{s) IH'~l ti c n rio (~) ru 
JrCSC!1 tO r.:1U1 

2° OFICIAL DE REGiSTRO DE IMÓVE S 
Crist ituw Viar. . s:: 'e ira 3c;!tos · Oficial 
Flr'• .,; ·,r·- .. . , ~ • , .. o ::~carir~s • Of. Substituto 

A; .v i! ' ' :•;, • t Sc o·, Aut. 

Rãn. 11
• L · · ' ) ' ... I. ·. c fi .){? . Escr. Au t. 

Adalbe, ~J l l i :r. 1 Silveira Santos - E ser. Aut. 
cc :~lA f!CA DE S.\0 JOS ~ DO RIO PRETO-SP. 

/ 

QUALQUER ADULTERAÇAO RASURA OU E:MENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO 

( 

co 
I 

o 
L() 
N 
...... ...... 


	1
	2
	3
	4

