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~ATR/CULA N9( 1137!1 
IMÓVEL 

N9 CADASTRO: 042 . 030 . 982 Quart . 327 
I 

APARTAMENTO n .o " - 52- ", do- , . .2. andar, do t:DIFÍClO "YP't'', 

e.m eon.t.M.lção à r ua Coronel Ouirin o n ,o 1.949, neeta cidade • l.o •ub

dt.t.rito1 ~om a ' "•• út il ci• 95,960 ma2, c omum de 23,796 m e2, e tote>.l ' 

'" 119,756 m s2, poroentagem na &rea construída de 3,12.5%, • parte ldea,.l 

11\Q ~no d• 36,1734 m • 2, eatando vincu lado o BOX n ·o " 1.4" n a gara~m 

O t erreno m ede: 5,85 mt., em reta , de frente para a rua Cel . Ouirine . a 

defiet• à direit a , mais 15,65 m.s em r eta, de frente; 47,60 rnt~ do lado 

direito; do lado esqu erdo m ede 8,23 ms, mais 30,03 m t.; • no• fundos 

mede 6,00 m.s, m aia 26,85 m s. com a área de 1.172,90 ma2, confrontando de 

u m lado com o prédio n .o 1.911; de outro lado com o prédio n. • 1.955, e. 

aa• tu.Ma c::om o• J)r,dioa n .os . 76, 86, 96, 104 e 112, d a R. Diog• Praàe • 

(segue no verso ) 
AQUISIÇÕ ES----------------

PROPRIETÁRIO 1) BRÁULIO PANADt S D' ANDREA, en genheiro, CREA n .o 6,604, • 

aj mr. NEYDE WOOD D' ANDREA, do la r, T it. El. 141.381; • 2) 

OSWALDO MARIO BAONOLI, enqon h eiro. CREA n .o 7.146-D, • a/rnr. ODILA 

DE SOUZA BAGNOLI, farmaciutlca , RO, 2.562,778, sendo t odo• bro.sileiroa, 

nahientea • domicíliadoa nesta cidade à R. P ereira T anqerino n.o 180, 

e à r u a C.l. Silva Telee, n.o 896, por tadores dos OPF .. n .o · 01 

0 14 . • 10.2 7 8, r e• p e c: t hamen te . (Tí.t u lo a A qui a i th o i 3·B 

2•. 8 i O; 3 ·BR : 22 6 - 82 . 959; • ~Matrí.c~la aoll n.o 7.1 • 

2 6 O UJ J9.7? .O EtK:re-.. ,O OF.,~~I'IIÍ!!P-
R.l/ 11tJ7M a Oe proprie~átoe VDD~a üSWO OSWALDO 

SBYA, ouldo, IIÍ41oo, on. 01.4.005.848, • e/ ra: • .1P,A
RBCIDA OORBBA SXYA, elo lar, n•lAlea'-e aeeta oi&l.Se, à r u SaDtoe •
DaDot, aR. 761., por ort. 200.400,00 Uuot.-ab oo. ÓGU. ., U~Óftl.e) 

::==-=-=-.-Ó....-:-N~U-:-S:---_- _- ----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_---_-_-_-_-_- _- _-_-<....!..=.•-=c•ga.e~:.-=.ao::........::•-=•.::.re:.:o~):_-_ _ 

R.S/11 . 378 - Nos termos da mesma escritura , que deu origem ao R. 7 , a f 
doadora , APPARECIDA CORRBA SEVÁ ou APAREClDA CORREIA SEVÃ , 

j ã qualificada, pelo presente registr o , RESERVA ,PARA SI , o UIREl TO RFAL 

DE USUFRUTO (integral e vitalício) sobre o imóvel desta matrícula , pel 
valor de" Cz$-159 . 558,34 " , consignando - se que deixou de~ recolhid 
,<l imposto de transmissão devido . Campinas ·* 8 ABR 1996· O Escrevente A.!:!, 
torizado: ~ (Lauro dos Santos Batista). -

AV . l0/11 .378- Nos termos da mesma escritura, que deu origem ao R.7, f! 
ço constar que a doadora , já qualificada, impôs ao im~

vel a cláusula do l ~f~~~ Q ~ ~ ~ l ~! Q A Q ~. Campinas, 

* 8 ABR 1996. O Esc. Aut. :~. ( Lauro dos Santos Batis 
ta ) , 

Rua Dr. José Inocêncio de Ca_mpos, 153 - Edificio Metr~poHtan Plaza -.conjunto O I -Térreo - Cambul - Campinas/SP 
Fone. ( 19) 3251-9700 - www. l n.com.br - e-mal!: contato@ lri.com.br 
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( MATRICULA N9 [ 1i37B J] VERSO 0/\ FOLHA NO 1 - MATRICULA 

IMÓVEL 
AV.3/lt378 : 4m !aoe da Dermuta objeto do r . 2 abaixo, o BOX a2 ,• L4 • ci-

tado ao aaveroo, foi Del"'lllUtado oom o BOX ..!:!!· • 02 ", aooim -= 
descri toa •eoatroota Dela frente ooa a área de pas~~geta ou QSQObrae de 
oarroo; noe fuod ao 0 011 o oorpo do editÍoio, e tateralca.ente à direita e 

à e s qaeâ, ree peoUv•ente 0 011 os boxes oll es• l3 " e • l5 •, .2 Jl.!:!A1 ..21!.: 

sou, oonaegueote•nte, .! fioar viaoutado eo !!t~nto .!!!•" 2 • dee 
utr!oula.C•pe . l 8 A 8R 1976 .o Beo. ~~ :Õ OP •. ...L.:.~~~- ~::1-

AY. 4/ll. 378 - O Edidcio YpÔ fo i conclj(l()fl.e ~ndo o r ap tiv "ha-

bite- se " em 12- 04- 78 , nos termos do inatrume 
aão de 11babite- ee 11 expedido a local (microf 

I 

pinaa , 08/08/1978 . O eserev., tuC. O Oficial,_~.;.._~-~ 
AV. 5/ll. 378 - Poi apresentado e filmado em cartÓrio sob n2 30 . 488 , 

o Certificado de Quitação nll 724348 , série B, , e ~ido em 
~ ( continua Folha n2 -1- Imovel ' \ 

AOUISI ÇOES ' 
ooDtor. .. orUIIl'a ele }l/1~1.974, elo Qaario !abeU~ lOo 

257, 1 na. n.t. 9') 1 atorot1lu4a aob tuÍ.~a 2 I ~i 7 ·· 
2 6 OU T 1977 .o bOH'NDtel 

R•2/U,78 & Ha oont~idade da esor11ura de 28/03 1978, do Jll . 'r 
to looal (tvv.:5l7 , fla . 291.) , {a1orof. 27213 );os propr ie

tários PKRWTABAM 0 011 BR AULIO PAHADg:) D'ABDRE.A ( eagenheiro, C.R. B. A. nll 
6 . 804, RG.7.91.2.085,)e o/ mr. NB'Yl>R \100D D'.lllDR.RA (que t•béa ae aaoioa
Neyde wood De Aodrea), do tar, RG.U.669 . 850, braeUeiroe, rea1deot ea/~o 

~ioitiados à H. Per eira Taogerino,l80, ~a oidade, CFP.Ot4.544.468/20,

o OOX no·" 14 ", ooaa o BOX nll . "02 :~&:lor de crS-15. 
o as , 1 6 A BR 197e .o Esorev. ,~· o op •. ~_u __ .,J--~~ 
R.6/11.378 - Em virLude do falecimento do proprietário ARSSXIO OSWALDO I 

SEVÁ, ocorrido a 27 de julho de 1 . 985, a propriedade do im~ 
vel desta matr í cula, avaliada em" Cr$-28 . 774 . 856" , foi transmitido. 
'-------- ---------(segue às fls .l (AQUISIÇOES ) . ) 

à 

----CNus--------------------------------------~ 

QUALOU R AOULTERAÇÃO A A l'rl t A ltiVALIOA ESTE DOCUMENTO 
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(MATRICULA 1111'( u 137a J) 
IMÓVEL 

em 26/07/78, pelo I.N.~~o Cond. 
8/1978. O eecrevente~S· O O!icial, 

' ~ ~ 
-;;;.-~ ~'· José Inocêncio de Campos, !53- Edificlo Me~opolitan Pl.:Za- Conjunto OI -~erreo- Cambul - Campinas/SP 

Fone: ( 19) 3251-9700 - www. l ri.com.br- e-ma i 1: contato@ I ri.com.br 
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viúva-meeira, APPARECIDA C ou APARECIDA ) CORRSA C ou CORREIA ) SEVÁ , de 
tentara da CIRG n . 687 .559 SSPSP , ins crita no CPFMF(por dependência )so 
n. 014 .005 . 848 - 68, residente e domicili ada à rua Joaquim Gomes Pinto , n. 
113, apt9 21, nes ta cidade, nos termos de certidão de 21 de março re 1986 
extraída pelo Diretor de Serviço do 49 Of!cio Cível local, dos autos de 

' inventário ( proc . 1 . 440/8 5) dos bens do " de cujus ", tendo sido o auto/ 
de partilha homo logado por sentença profer ida a 27 de dezembro de 1 . 985, 
pelo M.Juiz de Direito da 4!· Vara Cível l ocal, a -qual transitou em jul 

gado . C P~9. 828). Campinas ·* 6 ABR 199& O Escrevçnte Aut 
riz.ado: ~ C Luuro dos Santos Batista ) . - -

R. 7/11 .378 - A proprietária , Apparecida C ou Aparecida ) Corrêa (ou I 
Correia ) Sevi, vi~va, professora , inscrita no CPFMP sob 

número 014.004.858- 58, já qualificada , pe l o presente registro,lançado 
vista de e~critura de 10 de setembro de 1.987, das notas do 19 Tabelion 
to local ( livro n. 1.100, fls. 55 ) , microfilmada sob n. ZOS. 900 (Pre'n.2_
tação n . 219 . 829 ) , transmite a propriedade do imóvel desta matrícula , 
título de DOAÇÃO, pelo valor de " CZ$ - 319 . 116 , 66 11 (valor da nua-propr i 

dade), a: - - - - ------- ---- - ------ --- ------ ---- - - ------------------------ --
ADRIANA SEVÃ PEREIRA , médica, RG n . 3.3 42. 115 SSPSP ,CIC n. 720 . 154. 898 -
00, casada com ROG'SRIO ANTUNES PEREIRA FILHO , médico , RG n . 3.00 2. 319 SSP 
SP , CIC n . 268 . 894.718- 49, brasileiros, casados sob o regime da comunhã 
de bens , anteriormente ã vigência da Lei n . 6 . 515/77 , residentes e domic' 
lindos à Avenida Hermas Braga, n . 120 , nesta cidade;------------------
ARSeNIO OSWALDO SBVÁ FILHO ,bras i leiro, separado judic ialmente,engenhe!
ro , RG n. 3.963.567 SSPSP , cre n. 472.828 .438- 72, residente e domicili! 

do ã rua dr . Antonio Galizz.ia , n. 111, nesta cidade; ------ ------------
ANDR]jA CORRSA SEVÁ ,arquiteta, RG n. 5.278,2 77 SSPSP, CIC n.819 . 815 . 468 
04 ,casada com AUGUSTO C~SAR RAMASCO PESSOA , sociólogo, RG n . 3 . 957 . 499 
SSPSP, CIC n. 532.955 . 368..J·72 , brasileiros,casados sob o regime da com~ 

nhão parcial de bens, na vigência da Lei n . 6.515/ 77 , residentes o dom! 
ciliados à rua Monte LÍbano, n . 519 , nesta cidade;--------------------
ARIADNE CORRBA SEVÁ , engenheira , RG n . 6 . 602.029 SSPSP, CIC n . 016.242 . 
278-48, casa·da com JOS'S CARUSO GOMES,engenheiro, RG n 1 8 . 775 . 098 SSPSP , 
CIC n. 04 1 .89 5.038-51 , brasileiros, casados sob o regime da comunhio pa 
cia1 de bens, na vigência da Lei n. 6.515/77 , residentes e domiciliados 

ã rua Cel . Quirino, 1.949, aptv 504 , nesta cidade , e ------- ---- ------- 
AUGUSTO CI!SAR CORR.BA SEV..A:, brasileiro ,solteiro , j ornalista , RG n .6 . 031. 
516 SSPSP, ClC n.868.110.618-04 , r es idente e domiciliado ã rua Fidalga , 

362 , Vila Madalena~tal).Campinas .*8 ABR 1996 O Bscr 
vente Autorizado: ~ ( Lauro dos Santos Batista) . 

AV.9/11 . 378- Nos termos da escritura que deu origem ao R. 7, faço cons-
tar que a doadora , já qualificada , estabeleceu que , em ca 

L1J 
~ so de f alecimen to de qu•lquer dos donatirios,antes dela, doadora, o imõ 
0 vel ~ !! ~ !! ~ I .!?_ ~ ~ ao seu patrimônio . Campi nas ·* 8 ABR 1996. O Es -

(s~gue no verso) 
Dr. José Inocêncio de Campos, 153 - Edificio Metropol itan Plaza - Conjunto O I - Térreo - Cambui - Campin~s/SP 

Fone: (J 9) 3251-9700- www. 1 ri.com.br- e-ma i!: contato@ lri.com.br 
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(MATRÍCULA N' ( 11.378 Verso folha n91 ( UM) AQUISIÇÕES 

AQUISIÇÕES 
( Lauro dos Santos Batista ) • -

!coNTINUAI 

QUALQUER AOULTERAÇAO RASURA U f.ME.NOA INVALIDA ESl DOCUMENTO 
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12 OFICIAL DE REGISTRO DE I MOVEIS LIVRO N2 2 - REGISTRO GERAL 

':matricula J ficha da Comarca de Campinas- Estado .d"e ~ Paulo f 

l_2_ 1.378 _ 4 (quatro) .AJexa~ Palmeira Filo 
Ofóal de RegiStro 

Ay.ll/11.378: A escrituração dos lançamentos passa a compor, a partir desta averbação, apenas 

umu seqüência de fichas, com a renumeração das folhas de imóveis, aqu1sições e õnus, e a 

r co. Campinas, 27 de agosto de 2007. (BA). O escrevente 

t:;:E~~B~Qui;f~~tuizio Antonio Marques). O escrevente autorizado: 

7 . (Wil on Pierre Júnior). 

AV. l2/ll.378 : FICA CANCELADO Q DIREITO~ DE USUfRUTO objeto do R. 8, em virtude 

de renúncia manifestada pela usufrutuâ.ria Apparccida Corrêa Sevã ou Aparecida Correia Sevã, 

viúva, já qualificada, constante de escritura pública lavrada nas notas do I 0 Tabelionato local, 

datada de 10 de abril de 1.996 (livro 1516 e fls. 076), prenotada sob n°. ~· 13~7. Campinas, 27 de 

agosto de 2007. (BA) . O escrevente habilitado. - --~' tJ'!Jrlizio Antonio Marques) . 

O escrevente autorizado: . (Wilton P1erre .}Júnior). 

R. l3 / 11.378: Os proprietârios, (1) ADRIANA SEVÁ PEREIRA e seu marido ROGÉRIO ANTUNES 

PEREIRA FILIIO; (2) ARSI!:NIO OSWALDO SEVA FILHO, separado judicinlmente; (3} ANDRÉA 

CORRfl;A SEVA e st:u mu.rido AUGUSTO CESAR RAMASCO PESSOA; (4) ARIADNE CORR~A SEVA e 

seu mariuo JOSÉ CARUSO GOMES, e (5) AUGUSTO CÉSAR COR.Rf:A SEVA, solteiro, maior, todos 

jã qualificados, pelo presente registro, lançado de acordo com escritura pubhca lavrada nas notas 

do 1° Tabelionato local, datada de 10 de abril de 1.996 (livro 1516 e fls. 076), prenotada sob n°. 

?30.137, ~SMITEM ,ô PROPRIEDADE QQ IMÓVEL, a titulo de VENDA E COMPRA, a ONDINA 

FABER ~.brasileiro., do lar, viúva, portadora da cédula de identidade RO. n•. 6.660.925 SSP/ 

SP, inscrito no CPF/MF. sob n•. 502.647.538-87, residente c domiciliada nesta cidade na Rua 

Coronel Quirino n° 150, apto. 31, pelo preço de R$5 5. ,00. Campinas, 27 de agosto de 2007. 

(BA). O escrevente tAtl.üzio Antonio Marques) . O escrevente 
I 

autorizado: 

AV. l4/11.378:FICA CA.NCELADA A CLÁUSULA DE IMPENRORABILIDADE objeto da AV. 10, em 

virtude da alienação do imóvel, nos termos da escritura pública lavrada nas notas d 1 o Tabelionato 

local, datada de 10 de abril de 1.996 (livro 1516 e fls. 076), prenotada sob n°. 33 .1 7 . Campinas, 

27 de agosto de 2007. (BA). O escrevente Antonio 

AV.15/11.378:FICA CANCELADA I! CLÁUSULA DE REVERSAO objeto da AV. 9, em virtude de 

requenmento constante da escntura pública de venda c compra, lavrada nas notas do l 0 

Tabelionato local, datada de 10 de abril de 1.996 (livro 1516 e Os. 076), que originou o R. 13, 

prcnoto.da sob n°. 380.137, à qual compareceu a doadora c u sufrutuária Apparecida Corrêa Sevá 

ou Aparecida. Correia Sevã, instituidora da aludida clá s a. Campinas, 27 de ugosto de 2007. (BA) . 

O escrevente Antonio Marques). O escrevente 

autorizado: 

continua no verso 

Rua Dr. José Inocêncio de Campos, 153 - Edificio Metropolitan Plaza -Conjunto O 1 -Térreo - Cambuí - Campinns/SP 
Fone: {19) 3251-9700- www.Jri.com.br- e-mail: cootato@lri.com.br 
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Gmatrlculal ~ficha~ 
11 .378 4 (quatro) 

verso UVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 

R . 16/11.378: Nos termos de FORMAL DE PARTILHA datado de 10 de março de 2.008, expedido 

pelo Juízo de Direito da 3• Vara da Família e das Sucessões desta comarca, extraído do processo de 

Inventário número 114.01.2002.048683-3/000000-000, ordem n°. 4728/05 (3° Oficio respectivo). 

instruido por certidão de óbito expedida pelo Oficial do Registro Civil do 3° Subdístrito local, exLraida 

do assento 0°. 63.183, lavrado às fls. 120, do livro C-155, prcnotados sob número 342.874, em 

virtude do falecimento da proprietária ONDINA FASE R HAHN, ocorrido em 12 de outubro de 2 .002, 

6_ PRQPRlEDADE DO IMÓVEL FOI TRANSMITIDA aos herdeiros legatários, na seguinte proporção: 

(1) BETINA DE FREITAS LEITÃO ARAKAKI, brasileira, médica, portadora da cédu la de identidade 

RG. n•. 18.830.393-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 137.672.058-23, casada no regime da 

comunhão parcial de bens, na vigência da lei n° 6.515/1977, com EDUARDO TOLEDO ARAKAKI. 

brasileiro, gráfico, portador da cédula de identidade RO. n•. 13.462.028 SSP/SP, inscrito no CPF/ 

MF. sob n•. 075.454.548-20, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Luiz Otávio n°. 2.001, 

apartamento 41, bloco 02, bairro Mansões de Santo Antõnio, uma parte ideal correspondente a 

1/ 17; (2) HELENA DE FREITAS LEITÃO GUDWIN, brasileira, dentista, portadora da cédula de 

identidade RG. n•. 17.420.997-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 120.339.178- 19, casada no 

regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei n° 6.515/ 1977, com RICARDO RIBEIRO 

GUDWIN, brasileiro, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RO. n•. 17.760.558 

SSP/SP, inscrito no CPF'/MF. sob n•. 119.221.078-67, residentes e domiciliados nesta cidade, na 

Rua Nazaré Paulista, nu. 1.061, casa 15, Condomínio Residencial Vila Imperial, Chácara da Barra, 

uma parte ideal correspondente a 1/17; (3) ALICE CASTRO DE FREITAS LEITÃO, brasileira, 

assistente social e advogada, portadora da cédula de identidade RO. sob n•. 20. 115.178-9 SSP/SP, 

inscrita no CPF/MF. sob n•. 180.722.128-85, casada no regime da comunhão parcial de bens, na 

vigênda da lei 6.515/77, com CÁSSIO PAULINO DE CAMARGO, brasileiro, delegado de policia, 

portador da c~dula de identidade RG. n•. 17.496.061 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob nümero 

099.732.168-73, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Ministro Oscar Saraiva. n°. 130, 

apartamento 32, bloco A, Jardjm das Paineiras, uma parte ideal correspondente a 1/ 17; (4) 

FLÁVIO CASTELLANO SCHMUTZLER, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da cédula 

de identidade RO. n•. 21.122.786-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n•. 182.172.488-77, residente 

c domiciliado nesta cidade, na Alameda das Bauinias, n°. 500, bairro do Gramado, uma parte ideal 

correspondente a 1 / 17; (5) ESTELA CASTELLANO SCHMUTZLER. brasileira, solteira, maior, 

publicitária, portadora da cédula de identidade RO. n•. J 7.597.238-2 SSP/SP, inscrita no CPF /MF. 

sob n•. 26 1.371.058-65, residente e domiciliada nesta cidade, na Alameda das Bauínias, n°. 500, 

bairro do Gramado, uma parte ideal correspondente a 1/17; f6) LUIS MELCHERT FABER 

SCHMUTZLER, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador da cédula de identidade RO. n•. 

15.426.939 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n•. 082.066.458-88, residente e domiciliado nesta 

cidade, na Rua Antonio Lapa, n°. 289, bairro Cambui, uma parte ideal correspondente a 1/17; (7) 



\ . 

1 o OFICIAL DE REGISTRO DE llVIÓVEIS 
COMARCA DE CAMPINAS- ESTADO DE SÃO PAULO 

Alexandre de Azevedo Palmeira Filho 

LIVRO N2 2 - REGISTRO GERAL 

~ matricula J ficha 

l_21. 378 _ 5 (cinco) 

OFICIAL 

12 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
da Comarca de Campinas - Estad,~.Re~ Paulo 

Alexand~edo;almeira Filho 
Oficial de Registro 

ANOELA TOZZI FABER, brasileira, solteira, maior, engenheira de telecomunkações, portadora da 

cédula de identidade RG. n•. 21.405.379 SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 158.522.098-13, 

residente e domiciliada nos Estados Unidos da América, em 1 Scenic Drive 306 New Jerscy -

Highlands , NJ 07732, uma parte ideal correspondente a 1 / 17; (81 HELENA TOZZI FABER 

IDLDEBRAN'D. brasileira, estudante, portadora da cédula de identidade RG . n•. 21.405.378-7 

SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 29 1.929.448-25, casada no regime da separação de bens, na 

vigência da lei no 6.515/1977, com HELIO RODOLFO HILDEBRAND, brasileiro, zootecnista, 

portador da cédula de identidade RG. n•. 7.803.184 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n• . 

089.l32.908-04, residentes e domiciliados na cidade de São Carlos (SP), na Avenida Presidente 

Juscelino K. de Oliveira n° 79, Parque Sabará, uma part e ideal correapondente a 1/17; (9) 

OSWALDO FABER, brasileiro, soltejro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de 

identidade RG. n•. 22.478.376-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n•. 249.688.748-55, residente e 

domiciliado nesta cidade, na Rua MMDCA, n°. 58, bairro Cambui, uma parte ideal correspondente 

a 1/ 17; (10) ROBERTA DE FREITAS LEITAO PORTO, brasileira, professora1 portadora da cédula 

de identidade RG. n•. 9.025.065 SSP/SP, inscrita no CPF/ MF. sob n•. 079.679.768-43, casada no 

regime da comunhão universal de bens, na vigcncia da lei 6.515/77, com ANDRÉ FARES PORTO, 

brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG. número 17.005.125 SSP/SP, inscrito no 

CPF /MF. sob n•. 120.282.138-33, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Artur de Freitas 

Leitão, número 66, bairro Nova Campinas, uma parte ideal correspondente a 1/ 17; (11) ANDREA 

~SOARES FABER, brasileira, solteira, maior, lingüista, portadora da cédula de identidade RO. 

n•. 29.810.674-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 263.797,258-06, residente e domiciliada 

nesta cidade, na Rua Joaquim Novaes, n°. 234, 11° andar, bairro Carnbui, uma parte ideal 

correspondente a 1/17; (12) RENATA LEITE SOARES FABER, brasileira, solteira, maior, 

administradora de imóveis, portadora da cédula de identidade RO. n•. 29.810.675-9 SSP/SP, inscrita 

no CPF/MF. sob n•. 215.671.488-67, residente e domiciliada nes ta cidade, na Rua Joaquim Novacs, 

número 234, 11°. andar - bairro Carnbui, uma parte ideal correspondente a 1/ 17; (13) ll.QAQ 
PAULO SOARES PINTO, brasileiro, solteiro, maior, estudante, portador da cédula de identidade RG. 

n• . 12.130.586-6.IFP/RJ, inscrito no CPF/MF. sob n •. 032.556.847-22, residente e domiciliado na 

cidade de Limeira (SP), na. Rua Airton Ambruster, n °. 203, Jardim Florença, uma parte ideal 

corroapondente a 1/17; (14) FABIANA DE ALMEIDA MAGALHÁES PINTO, brasileira, solteira, 

maior, estudante, portadora da cédula de identidade RG. n •. 30.562.086-1 SSP /SP, inscrita no 

CPF/MF. sob n• . 032.556.877-48, residente e domiciliada na cidade de Limeira (SP), na Rua Airton 

Ambrusler, n°. 1.203, Jardim Florença, uma parte Ideal correspondente a 1/ 17; (15) MÔNICA DE 

FREITAS LEITAO. brasileira, medica, portadora da cédula de identidade RO . n". 17.759.444 

SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 079 .773.708-16, casada no regime da comunhão parcial de 

bens, na vigência da lei 6.515/77, com EXUPÉRIO MENDONÇA PIMENTA, brasileiro, analista de 

(continua no verso) 
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sistemas, portador da cédula de identidade RG. n•. 10.457.306 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n•. 

968.045.058-91, residente e domiciliada na cidade de Valinhos (SP), na Alameda Pedro Fãvero n° 

504, Condomlnio Vale do Itamaracá, uma parte ideal correspondente a 1/17; (16) PAULA DE 

FREITAS LEITÃO, brasileira, solteira, maior, professora, portadora da cédula de identidade RG. n•. 

28.692.407-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF. sob n•. 271.603.178-90, residente e domiciliada nesta 

cidade, na Rua Ipê Roxo, n°. 31, Condomínio Rio das Pedras, distrito de Barão Geraldo, uma parte 

ideal correspondente a 1 / 17; e (17) HERMÓGENES DE FREITAS LEITÃO NETO, brasileiro, 

solteiro, maior, estudante, portador da cédula de identidade RO. n•. 28.692.408-0 SSP/SP, inscrito 

no CPF/ MF. sob n•. 295.870.568-41 , residente e domiciliado nesta cidade, na Rua lpê Roxo, n°. 31, 

Condomínio Rio das Pedras, distrito de Barão Geraldo, uma pstrte ideal correspondente a 1/ 17, 

conseqüente à partilha de bens homologada por r . sentença do mencionado Juizo de Direito, 

proferida em OS de dezembro de 2.007, que transitou em julgado. O valor venal do imóvel, para o 

exercício de 2.008, é de R$90.372,33. Campinas, 21 de novembro de 2008 (MVS). O escrevente 

autorizado: ~)y , (Wilton Pierre Júwor) 

Av.17/11.378: O imóvel desta matricula fica gravado com as cláusulas de INCOMUNICABILIDADE 

c IMPENHORABILIDADE, ern virtude de disposição testamentária deixada por Ondina Faber Hahn, 
I 

constante de escritura pública lavrada nas notas do 1° Tabelionato local, datada de 12 de setembro 

de 1.997, a qual faz parte integrante do formal de partilha prenotado sob o n°. 342.874. Campinas, 

21 de novembro de 2008. (MVS). O escrevente autorizado: ~~ , (Wilton Pierre 

Júnior) 

Av.18/1 1.378: De acordo com escritura pública de pacto antenupcial de 11 de junho de 1.990, 

lavrada nas notas do 2° Tabelionato local (às fls . 214 do livro 733), REGISTRADA sob~ 5.418, no 

livro 3-0/Registro Auxiliar deste Registro de Imóveis, faço constar que tendo RICARDO RIBEIRO 

GUDWIN e HELENA DE FREITAS LEITÃO GUDWIN (que em solteira assinava HELENA CASTRO DE 

FREITAS LEITÃO) contratado matrimônio, convencionaram que o regime a vigorar entre: eles, após a 

realização do mesmo, seria o da COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS; o casamento foi celebrado em 

26 de julho de 1.990, sob o regime de bens pactuado, conforme termo n°. 19.000, lavrado às fls. 

181, do livro B-156, do Registro Civil do l 0 • Subdistrito local. (Vide microfilme número 201.254 e 

prenota:ã~!~874). Campinas, 21 de novembro de 2008 (MVS). O escrevente autorizado: 

-....:::l~o==...=...;--#-"<......--• (Wilton Picrre Júnior) 

Av,l9/ 11.378: De acordo com certidão de REGISTRO n°. 9 .959, livro 3/Reg. Auxiliar do Registro de 

Imóveis de São Carlos (SP), da escritura pública de pacto antenupcial de 03 de agosto de 1.995, 

la vrada nas notas do 1. 0 ~abelionato da mencionada Comarca (às fls . 307, do livro 506), faço constar 

que, tendo HELIO RODOLFO HILDEBRAND e HELENA TOZZI FABER H!LDEBRAND (que em solteira 

assinava HELENA TOZZI FABER) contratado matrimônio, convencionaram que o regime a vigorar 

(continua na ficha 6) 
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entre des, seria o da SEPARAÇÃO DE BENS: o casamento foi celebrado em 09 de setembro de 

1.995, pelo regime de bens pactuado, conforme termo n°. 29.534, lavrado às fls . 246, do livro 8 -129, 

do Registro Civil do 1°. Subdístrito da Comarca de São Carlos (SP). Os documentos foram prenotados 

sob n°. 342.784. Campinas, 21 de novembro de 2008 (MVS). O escrevente autorizado: 

&u&fíif?fr. t:z , (Wilton Pierre Júnior). 

Av.20 /11.378: De acordo com escritura pública de pacto antenupcial de 07 de novembro de 1.988, 

lavrada nas notas do 5° Tabelionato local (às fls 186 do livro n° 472), REGISTRAQA §2Q n°. 9.340, no 

livro 3/Rcgistro Auxiliar deste Registro de Imóveis, faço constar que tendo ANDRÉ FARES PORTO e 

ROBERTA DE FREITAS LElTAO PORTO (que em solteira assin'ilva ROBERTA DE FREITAS LEITÃO) 

contratado matrimônio, convencionaram que o regime a vigorar entre eles, apos a realização do 

mesmo, seria o da COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS; o casamento foi celebrado em 14 de janeiro 

de 1.989, sob o regime de bens pactuado, conforme termo n°. 3.332, lavrado às fls. 56, do livro 

B/Aux:iliar-11, do Registro Civil do 2°. Subdístrito local. (Vide microfilme n°. 343.113 e prenotação 

n°. ~pínas, 21 de novembro de 2008 

_...:;.~==~:.-..j~~~·t---• (Wilton Pierre Júnior). 

(MVS). O escrevente autorizado: 

Av .21 / ll. 378: De acordo com certidão de casamento expedida pelo Oficial do Registro Civil do lo 

Subdistrito desta comarca, extraída do termo n° 35.148, lavrado às fls. 148 do livro B-210, constante 

do Formal de Partilha prenotado sob número 324.874, faço constar que ÂNGELA TOZZ! FABER 
I 

contraiu rnatdmônio com CARMINE ALFRED DALOlA (norte-americano, do comércio, portador da 

carteira de identidade para estrangeiro permanente - RNE sob n° V-403.986-7 /CIMCRE/CGPMAF, 

inscrito no CPF f MF sob n° 231.656.338/43), em data de 02 de agosto de 2.003, pelo regime de 

comunhão parcial de bens, adotando a contraente o nome de .\NGELA TOZZI FABER DALOIA. 

Campinas, 21 de novembro de 2008 (MVS). O escrevente autorizado: ~ 
(Wilton Pierre Júnior) . 

Av.22/11.378: Nos termos do requerimento de 30 de setembro de 2.008, acompanhado da certidão 

de casamento expedida pelo Oficial do Registro Civil da comarca de Valinhos, deste Estado, extraJda 

do termo n° 6.774, lavrado às fl s. 55, do livro B-29, prenotados sob n° 342.874, faço constar, à vista 

de averbação procedida à margem do mencionado termo do casamento, que (oi homologada a 

SEPARAÇÃO CONSENSUAL do casal EXUPERIO MENDONÇA PIMENTA e MONIOA DE FREITAS 

LEITÃO, por sentença do Juizo de Direito da 1• Vara Judicial da comarca de Valinhos, SP., datada 

de 10 de maio de 2.005, que transitou em julgado (processo 409 /05), permanecendo a separanda a 

assinar o nome de casada, ou seja, MONICA DE FREITAS LEITÃO: posteriormente, esta separação 

consensual fQi convertida .!m1 P IVORCIO. por sentença do acima mencionado Juizo de Direito, 

datada de 08 de janeiro de 2.007, que transitou em julgado (processo n° 895/06) . Campinas, 21 de 

novembro de 2008 (MVS). O escrevente autorizado: A.!!4f;#"Jrz , (Wilton Pierre Júnior). 

(continua no verso) 
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R.23/11.378: Os proprietários (l)BETINA DE FREITAS LEITÃO ARAKAKI, assistida por seu marido 

EDUARDO TOLEDO ARA.KAKl; (2)HELENA DE FREITAS LEITÃO GUDWIN, assistida por seu marido 

RICARDO RIBEIRO GUDWIN; (3)ALICE CASTRO DE FREITAS LEITÃO, assistida por seu marido 

CÁSSIO PAULINO DE CAMARGO; (4)FLÁVIO CASTELLANO SCHMUTZLER; (S)ES'I'ELA CASTELLANO 

SCHMUTZLER; (6)LUfS MELCHERT FABER SCHMUTZLER; (7)ÁNGELA TOZZI FABER DALOlA, 

assistida por seu marido CARMlNE ALFRED DALOIA, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua 

MMDC, n°. 58; (B)HELENA 'l'OZZl FABER HlLDEBRAND, assistida por seu marido HELIO RODOLFO 

HJLDEBRAND; (9)0SWALDO FABER; (lO)ROBERTA DE FREITAS LEITÃO PORTO, assistida por seu 

marido ANDRJ!: FARES PORTO; (ll)ANDREA LEITE SOARES FABER; (l2)RENATA LEITE SOARES 

FABER; (13) JOÃO PAULO SOARES PINTO; (14)FABIANA DE ALMEIDA MAGALHÃES PINTO, 

residente e domiciliada na cidade de Limeira (SP). na Rua Airton Ambruster no. 203; (15)M0NICA DE 

FREITAS LEITÃO; (16)PAULA DE FREITAS LEITÃO; e (17)HERM0GENES DE FREITAS LEITÃO 

NETO, todos jâ qualificados, de acordo com escritura pública lavrada nas notas do 6° Tabelionato 

local, datada de 07 de janeiro de 2.009 {livro 240 e Os. 303 a 305), prenotada sob no. 345.170, 

TRANSMITEM a PROPRIEDADE DO IMÓVEL. a titulo de VENDA E COMPRA, a CARLOS ALBERTO 

JONAS, brasileiro, clivorciado, advogado, portador da cédula de identidade RO. n•. 18.830.743 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n•. 119.404.058-66, residente e domiciliado nesta cidade na Rua 

2, pe R$112.000,00. Campinas, 5 dç fevereiro de 2009. 

Q(J~l.ll'U~~~~~~~nlta Raissa Gurian Lenço). A escrevente 

R.25/11 .378: Nos termos da Cédula de Créd to Bancário n°. 

fevereiro de 201 O, emitida nesta cidade por CARLOS ALBERTO JONAS, brasileiro, divorciado, 

advogado, portador da cédula de Identidade RG. n6
• 18.830.743 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n· . 

119.404.058-66, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Coronel Quirino n°. 1.949, apto 52, 

avalizada por Jonas Advocacia, com sede nesta cidade, na Rua Dr. Emilio Ribas, n°. 1070, Cambuí, 

inscrito no CNPJ/MF sob n°. 07.567.958/0001-08, o proprietário CARLOS ALBERTO JONAS, Já 

qualificado, TRANSFERE 8 PROPRIEDADE DO IMÓVEL ao BANCO BRADESCO S.A. com sede na 

cidade de Osasco (SP), Cidade de Deus, Vila Yara. Inscrito no CNPJ sob número 60.746.948/0001·12. a 

titulo de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, nos termos do artigo 22 e seguintes, da Lei Federal 9.514/97, para 

garantia do pagamento de uma divida no valor de R$100.000,00, que deverá ser paga em 120 parcelas 

mensais e sucessivas, com data de vencimento da primeira parcela em 26 de março de 2.010, e a última 

em 26 de fevereiro de 2.020, com a incidência de juros capitalizados e apurados diariamente à taxa de 

(continua na ficha 7) 
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juros efetiva de 1.70% a m., e efettva de 22,42% a.a., ficando a posse direta do imóvel com o fiduciante -

CARLOS ALBERTO JONAS e a posse indireta com o fiduciário-BANCO BRADESCO S.A., nos termos 

do parágrafo único do artigo 23 da Lei n• 9.514, de 20/11/1 .997. Demais condições constantes da 

tada sob n°. 357.585. Campinas, 12 de abril de 2010. (EL). O escrevente 

habilitado: ., ""- t llÃ , (Sebastião Modesto de Abreu Bonelli). O escrevente 

~~-'7fL-------· (José Benedito Scannapieco Possati) 

Av .26/11 .378: A vista de autorização expressa constante de instrumento particular passado nesta cidade 

pelo credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A, datado de 15 de maio de 2.012, prenotado sob n°. 

384 747, em virtude do pagamento da divida (artigo 25 - § 2°. da Lei Federal n°. 9.514/97), FICA 

CANCELADA a alienação fiduciária objeto do R.25 desta matricula, retornando o domínio pleno da 

propriedade ao fiduciante CARLOS A BERTO JONA já qualíficado. Campinas, 14 de junho de 2012. 

(TOP). O escrevente habilita ·~__,_ ........ ~..:.....;;.....:~'-t------

autonzado: ~ 
limar Job Moretra) O escrevente 

R.27/1 1.378. Nos termos da Cédula de Crédito Bancário n°. 237/2389/30052012, datada de 11 de maio 

de 2.012. emttída nesta cidade, prenotada sob n°. 384.747, o proprietário CARLOS ALBERTO JONAS, já 

qualificado, residente e domiciliado nesta cidade. na Rua Emilío Ribas, n•. 1.070, Cambui , TRANSFERE 

~PROPRIEDADE DO IMÓVEL ao BANCO BRADESCO S.A., com sede na cidade de Osasco (SP), na 

Cidade cfe Deus, inscnto no CNPJ/MF. sob n°. 60.746.948/0001-12, a titulo de ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. nos termos do artigo 22 e seguintes da Lei Federal 9.51 4/97, para garantia do pagamento 

de uma dívida no valor de R$200.000,00, que deverá ser amortizada em parcelas fixas no prazo de 120 

meses, vencendo o 1° encargo mensal, com valor de R$3.740,11, em 30 de junho de 2.012, 

correcpondendo a juros capitalizados efetivos de 1 ,52% a.m. e 19,84% a.a., aplicados diariamente, 

ficando a posse direta do imóvel com o fiduciante CARLOS ALBERTO JONAS, e a posse Indireta com o 

fiduciário BANCO BRADESCO S.A., nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n• 9.514, de 

20/11 /1.997 Demais condições const~ntes da ~~n.a~a cédula. Camptnas, 14 de junho de 2012. 

(TOP). O esc•evente habilita~ ~~Gilma• Job Mo,.l•a). O esc•evente 

êlutorizado ~ n Pierre Júnior) 

Av.28/11.378: Nos termos de requerimento passado na cidade de sao Paulo, Capital, datado de 15 de 

fevereiro de 2.019, Instruido com certidão de transcurso do prazo da intimaçao do fiduciante CARLOS 

ALBERTO JONAS sem a purgação da mora, acompanhada de gula de recolhimento do Imposto de 

transmissão (ITBI), e demais documentos exigidos pela Lei 9.514/97, tudo pt'enotado sob n°. 454.958, 

faço constar que a propriedade do imóvel desta matricula foi CONSOL!DAPA em nome do fiduciário 

BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, consoante o disposto no artigo 26, §7°, da Lei Federal n°. 

9.514, de 20/11/1997. Campinas, 25 de março de 2019. A escrevente autorizada: 

• ~ fl-t.. , (Delse Braga Nunes) 12230933100000002128591 93 
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CERTIFICO E DOU FÉ que a presente certidão, extralda nos termos do §1 .0 do art. 19 da let 6.015 

de 31 /12/1973, está em conformidade com o original constante da Matricula 11 . 78 deste Registro, ~ 

abran e a enas as muta ões ocorridas até o dia útil imediatamente ant ior à data de sua 

expedição. . .............................................. ....... .. . ..................... .. .. . ................................ . 

CERTIFICO MAIS E FINALMENTE que o imóvel objeto da presente matrrc la t m sua situação com 

referência a alienação, constituição de ônus reais e registro de citação , e a ão real ou pessoal 

reipersecutórla integralmente noticiada na presente certidão e eira teor ( 1 do Artigo 19 da lei 
I 

6.015/73). Campinas, 25 de março de 2019. O esc. aut0 • --..l...ul.Ad~~~"-<----

Aives de Oliveira Júnior .. .. .... .... .. ...... ...... ... ........ .. .. ... ........ .. 
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