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IMóyEL: Fração Ideal de 10/3.800, que corre~ponderá ~ $AL~ t5J)'J:~?rn 25,14 ~? 
em reertdimento de uso comercml, denommado PARQUE D:;\S ~GPJ\.S EiviPRf:rSA. . ; : .. ·: • 
à /sTRA:I5A DOS MEN,EZES, S/N°, no Alcântara, zona ur?ana, 1 d1str1t? de: te 11lun1c1p1o,} 
ser construído sobre 0 lote de terreno 9C-l, resultante dorememqrament? d?s lotes9B~, 9B4 e .· 
9B5 e posterior desmembramentO, o qual assírti se descreve e c;ract~nza. 44,70m defren~e, 
e1n 03 alinhamentos, 0 p com 11,65ri:i, o .2° com 17:'40m, e o 3 ·com 15,65m; con!ro?tano 
nesses alinhamentos com a Estrada dos Menezes e ma1s 12,27m ~m curva de cf~corJ.an?m com .. 

"a rua Niterói, aos f11ndos com 44,75m, confrontando com a area7C, do. a o 1r~1to co1n 
81,69m,confrontando con: a Rua Niterói e ,no lado esquerdo 58,1711f; c?nfro0ta~S~m ~iot~ 
9C2 erfazendo uma area total de J.275,22m2.- PROPRIETARIA .. ·· · .... · . • .· .... ·.··• 
INVJ'nMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ~ob,o ."' 09499.529/0QOl. 
65, com sede à Av. Voluntário Fernando Pinheiro~ nc9,no 515.-:: .. C,~nt~~, ~a cgd

3
a;; d~~06~das Cruzes, Estado de São Paulo.- Re2:istros A t,_óres: Rs:Ollmatnculas,.n s 4 ; ... ·.·e .· · 

e R:02/n1atricula47.950, de 19.07.2007, de érpgtstro (compra e ve~da), matncul~s48.5~78; 
48.579 e48579; essas,objeto deanexaÇfe.fl-éSmembramento e matncula 52~875 (lote9C 1), 
deste regístro:- São _ça1o, 29 de set hrô'de 2009.- · . . .· 
O Oficüü: \ 

--··------ VôJ\ e ~ . . . . . 
. F, , tt hu . . . .· . . . . . 

R:OI-HlPOTECADEl
0 

U- Ptot.l31.004de25.08,2010.-Porrnstmmentopartlçu1ar 
de abe11ura de Crédito com gÁrantia hipotecária e Óutras avenças (contrato 11°000610211-5), C()íll 

força de escritura pública nos termos do aítigo 61 e parágt~afos da Lei 4.380 de 2J:08.196'4 e, 
alterações introduzidas pelaLei 11° 5:049 de 29. 06.66, combinado com o. artigo .26 do Decretei 
Lei 70, de 21.11.66, firmado na cidade de São Paulo, ei1127.04.20 10, que :fi<;aarquivado, a 
devédora HESA ·27 - INVESTIJVIENTOS IMOBILIARIOS ·LTDks .com sede. na Av. 
Voluntár1o Fen1ando Pinheiro Franco, 515, Centro, Mogi das Cruzes-SP:, inscritano CNPJsob 
o n° 09499.520;0001-65, na qualidade de proprietária, dentre outros, do imóvél objeto desta 
mtttricuht, c.midade integrante do e;·npré:é:ndim:wto imooihááo denonrinado PARQUE DAS 
+ÁGUAS EMPRESARIAL, objeto do registro do memorial de incorporação constante do R:02 
da matrícula n° 52.875, desse registro, _çtn rrarantia de um créditpaberto_ no valor de R$ 
18.348.000,00, destinados a financiar a obra do referido empreendilnento, impo:rtânciaestaque 
será entregue ao devedor mediante desembolso das liberações mensais na forma adiante 
especificada, deu ao credor. BANCO BRADESCO SI A., InstituiÇão Finm1ceir;1, inscrita no 
CNJJJ/)\;1F sob o no 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo Administrativo dénóminado 
Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estàdo de SãoPaulo, em primeira, única., e 
especial HIPOTECA, dentre outros, o imóvel objeto desta matrícula, compreendendo o 

· e todos os seus acessórios, inclusive prêmios de seguros, reajustes monetários e 
aisquer despesas, com todas as acessões, melhoramentos e benfeitorias que nele existam ou 
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. venham a ser feitas ou incorporadas. VALOR DAS PARCELAS PARA LIBERAÇÃO:.OI~R$ 
1.834,80; 02-R$ 874.000,00; 03-R$ 676.000,00; 04-R$ 1.034.000,00; 05-R$ 982.000,00; 06-R$ 
1.288.000,00; 07-R$ 938.000,00; 08-R$ 865.000,00; 09-R$ 985.000,00;.10-R$L038.000,00; 11-
lÚ 1.118.000,00; 12-R$ 1.151.000,00; 13-R$ 1.150.000,00; 14-R$ 861.000,00; 15-R$ 
979.000,00; 16-R$ 886.000,00; 17-R$ 666.000,00; 18-R$ 916.000,00; 19-R$ L020.000,00 e 20-
R$ 919.165,20. DATADA LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA -27:04.2010. TAXA DE 
JUROSnominal e efetiva: 10,93% a.a., e 11,50% a.a., DATA PREVISTA PARA TÉRMINO 
DA OBRA- 27.11.2011. DATADE VENCil'vfENTO DA DÍVIDA -27.05.2012. TAXA DE 
JUROS NOl\1INAL E EFETIVADA DIV[[)A REFERIDA NA CLAUSULA 14 INCISO TI-
12,28% A.A. 13,00% A.A~VENCIMENTO DA P PRESTAÇÃO 27.06.2012. FLt\DORA: 
f:IELBOR El\1.PREEJ\;TDJMENTOS SI A~, com sede na Av. VoluntárioFernando Pinheiro Franco, 
515, sala 01, Centro, Mogi das Cruzes,O São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o rt0 

49.263.189/0001-02.- INTERVENIENTE CONSTRUTORA: DOMINUS ENGENHARIA 
LTDA, com sedena Av. das Américas, 700 co 02, salas 236 a 244, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro-RI., inscrita no CNPJ sob o 11° .406/0001-62.- Demais cláusulas e condições no 

\eferido instrume raarquivado. onçalo, 13 de setembro de 20!0. 

o Ofí ciai -~===-=:iE~~~~±::":----- ' 'CrÚ /r àt6 ••... , 
. •; iRPY05886 KTP ·. · . 

AV:02 - CONSTRU ~O - Prot. 139.976 de 02.05.2012.- Por certidão comprobatória de 
averbação, n° 053/12, 16assada pela Prefeitura desta municipalidade em 04.04.2012, extraída em 
cumprimento ao processo protocolado sob o n° 25047/09, acompanhada da certidão de 
conclusão e aceite de obras, passada em 23.02.2012, pela Secretaria de Infra-Estrutura e 
Urbanismo da PMSG, bem como, da certidão negativa de débitos re1ativo.s às contribuições 
previdenciárias e às de terceiros e da certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e da dívida ativa da União, instruídas de requerimento firmado pela HESA 27 -~ 
INVESTJMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD .. , em 20.04.2012, que fica arquivado, averba~se a 
CONSTRUÇÃO da sala n°-1509, da rag dos Menezes, n° 850, averbado em.,23.022Ql2, 
pelo processo s tacitado, com í riç-e( n° 171.109-000 e as áreas píivativa, comí.:m e 
equivalente, res ect vamente, de: 5, 12, 28,30m2 e 53,44m2.- São Gonçalo, 24 de maw de 
2.012. 
O Oficial 

/ 
Av:03 - CONVENÇÃÓ DE CONDOMÍNIO - Prot. 140.825, de 03.07.12.- Averba-se na 
presente matrícula, que o instrumento particular de convenção de condomínio, ·firmado em 
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29.05.12, do empreendimento CÓndomínio do Edifíció Parque das Águas 
situado no n° 850 da Estràda ~os Menezes, foi devidamente registrado ne 
imobi i' .1 · s · o nó 441, Livro 3-Auxiliár, nesta data.- São riÇalo, 18 dej · 

presarial,··.· 
circutl.séríçã8 ·.· 

de2CÍÍ2 . .:.···· 

Eu ·digitei, e eu, Aútorizado subscrevo ·. ~~~~~;~~~[ . 

~teSuba/·· .. · 
. . . .. . . . .. ·. // · .... > .. · ... ····· .·· ......•... , 

Áy:04 . ._BAIXA DE HIPOTECA- Prot. 141.386, de 07.08.12 . .:>:Pordocumento.partiçular qe/ 
16.07 ,12, que fica arquivado? o Banco Bradcsco S.A., autorizou a baixa e canêel . nto da 
hipoteca, objeto do R:Ol, o que ora se faz pàra todos os ~itslegais."' São Gt alo, 31 de 
agosto 2012.~ · · · · · · · 

Eu digitei, e eu, Autorizado sübscrevo --:--~~~V;)tfira~:;;; 

R:05 - COJ\tfPRA EVENDA.:._ Prot. 153.118 de 11.09.20f4.- Por iirsfrutl1entÓ pa:rtictilft:r C:Ó~, 
força de escriturá pública, firmado na Cidade de São Paulo/SP, em 20.06.2014, que fica 
arquivado, ANDRE LUIZ PAGOTTO VIEIRA, brasileiro~ ·solteiro;.maior, capaz, médico, .... 
brasileiro, portador da CI n° 52-93753-3/CRMJRJ, expedida em· 05.10.2012 e do CPF n.o 
113.734.737-62, residente e domiciliado na Rua Otavio Correia; Í1°~259apt0 l02,Urca, Riode 
Janeiro/RI.,, por COMPRA e pelo. preço de R$ 122.634;19, adquiriu da Í1ESA; 21 ::_ 

· .. · IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada, o imóvel objeto destatilatricula.-
(BIB 74914091205403 gerada em 12.09 . .2014).- O ITBlJoi pago pelo DARM · · 
28 valor de R$ 2.474,13 e fica arquivado.- Valor base de cálculo· dos 

atribuído pelo poder púbÍico . .:. São · de outubro de 20 
'L, •.. ,.,....,.., .SDHC.-

--=-~~""' =i, e eu, Autorizado subscrevo -~==~ii~~;;~~m==:i;';-~; 

Mat 9.4100874 ~ .. · . . . . , . 0846 .· . . . · . . 
R:06.-ÂLIENAÇAO FIDUCIARIA-Prot. 153.11.8 de 11.09.20 Pelo.túesmoi:ristrumento 
constante do R:05, o devedor fiduciante, ANDRE LUIZ P . VIEIRA:, já qu~Hficado; < 
deu em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o imóvel objeto desta matrícula, ao credor fiduciário .. 
BANCO JlRADESCO S/A., instituição firiánceira inscrjta no CNPJ/MF sob o n° 
60.746.948/0001-12, com sede no núcleo administrativo dehominadà Cidade de Deus S/N 
Vila Yara, na cidade de Osasco/SP., o imóvel objeto desta matrícula, emgarantià do pagaiuentd 
da dívida confessada· no valor de R$ 84.032,32, para pagamento no prazo de 120· nfeses, em 
prestações mensais é consecptivas de R$ 1.436,22 (com encargos), calculadas pelo Sistema de 

"continua no verso'' 

4.;; 
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Amortização Constante: SAC, à taxa de juros nominal e efetiva de 10,03% a.a.,_ e IO,SO~.a.a.-:: .. 
Vencimento do primeiro encargo mensaL 15.08".2014.- FiCando estabelecidó, para os fins· 
previstos no § 2°, art. 26, daLei 9514/97, ó prazo de carência de30dias,.contados da data do 
vencimento do primeiro encargo mensalvencido e não pago, paníexpediçãoda intimação.- Que 

da garantia fiduciária, o devedor fiduciante, transfere a propriedade do imóvelpara a 
fiduciária, permanecendo ele devedor fiduciante com a posse direta do imóvel em·nome 

fiduciária, e esta com a posse indireta, até solução final da dívida:- Demais cláusulas 
'-'Vl41\Uvv''"' no referido instrumento.- São Gonçalo, 17 outubro de 2014.- : EAOE 

E 
Màt. 94/00874 

AV:07- RESULTADODANOTIFICAÇÃO DE DEVEDOR EM MORA(NEGATIVO) 
Prot. 166.850 de 18.01.2018.- Por documento de intimação de devedor em moí<I, acompanhado 
de requerimento fumado em 28.06.2018, e ainda da Certidão do Cartório do 1° Oficio de 
Justiça de São Gonçalo - Registro de Títulos e Documento - Registro no 216195, de 
25.04.2018, averba-se ter si$lo NEGATIVA a NOTIFICAÇÃO do(s,a,as) referido(s,a,as) 
devedor(es,a,a.s) fiduciante(s) ANDRÉ LUIZ PAGOTTO VIEIRA, réierente ao contrato de 
financiamento com alienação fiduciária objeto do R:06, desta ma.trícula,.!..re:J:s:.::ta~n~d~~~::....::.:::!....!;!; 
mesma notificada via EDIT ALICIA.- São Gonçalo, 2 de agosto de 2018 . .,. 
SELO: ECRC 67MFF. 

AV:08- RESULTADO DA NOTIFICAÇÃO EDIT LÍCIA - Prot. 170.426 de 11.01.2019, 
Por requerimento do credor firmado em 03.12.2018;/ acompanhado das publicações dos editais 
no Jornal "São Gonçalo", em 14.11.2018, 15:11.2018 e 16.11.2018, que ficam arquivados, 
averba.-se ter. sido NEGATIVO o resultado da notificação do(s) devedor(es} fiduciante(s) 
1\fONICA DOS SANTOS COUTINHO, já qualificada, no contrato de financiamento com 
alienação fiduciária objeto do R:07, desta matrícula, uma vez que, até a presente data, 

Moi"dffilt 
Escrevente Autonzadc 
· Mat. 94./0087~ 
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Av:lO ~ CONSOLIDÁÇÃO/DA PROPRIEDADE. - Prot ... 0~794,de 15:02.2019.- .PÓr/ 
requerimento frrmado em 04.02.2619, pdo credora fiduciári~ BANCO BRA.DESCO S/A 
acompanhado da comprovação do recolhimento do ITBI, cÓnfonne guia n° 205/2019, qu~ 
ficam arquivados, tendo. em vista a regular intimação/notificação do deve<for fiduci~nte 
ANDRÉLffiZPAGOTTO VffifRA (BIBconsulta n° 0174919031332002 em 13.D3.2úl9),.pata ;/ 
pagamento das prestações vencidas e as que se vencessem até a data do pagámenfó:edeniais · .. • 
encargos inéidentes, .referentes ao contrato de financiamento imol:litiârio éoin gaÍ-qntia > 
fiduciária, objeto.do·R:06 desta matricula,_ sem que os __ .me~mos. te11~ampurgad9 ainora: n% · .. 
prazo legal,. ficá, nostennos do parágr~o ,7° do ,artigo 26, ~a, ~ei9.514, de,20~1,: 
CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do 1movel objeto d~stamatrtcula, em nom ··· .. o .eferido 

BANCOBRAJ)ESCO S/A. São Gonçalo, 14demarço de 0'1 .-.SELO:E . . '11:E~ :: 

Eu_ .. · ~~~w:;digitei, e eu, Autorizado subscrevo . · · . } :·~ . ·.···~~ 01 ·"r.~;x<Je~~:1 . 
"E,scr. 4.11.3996 

•<pl!.a.t• 9 

20 ~(ESTADO) 

5o/c (FUNDPERJ) 

5% (FUNPERJ) 

4% .. UtWtPEN) ·· 3,04 

~ Jt~GAATIJITOOEPirJi1 1;52 

TOll\l: 
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