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Registro de lrróweis e Anexos
Cornorco de J()rdinópolis - Est(fdo de SÕ() Poulo

Marcelo Moreira Marcolino - Oficial

12.163

Um imóve1 urbano, situado nesta cidade, Comarca e Única Circunscrição
Imobiliária de Jardinópolis, do Estado de São Paulo, represêntado por um
terreno, denominado tôtê 16 da Quadra E, 4o LotêaDênto '\üardim
Itanaracá"r co& fnente pãra a Rua cleyton Righêt,ti Coata, à 14,?5 metros
da confluência com a Rua Saul Ruâs Mârtins, no quarteirão integrado pelas
já ditas vias púb1icas, e Ruas Jogé Fassaglia e Professor Romeu Renato

REGISTR-O
(Lêl Federol ó.01 5 de 3l/l 2/l 973 c/c

MATRíCULA N.O

GERAL -
Elío c. item ó, seçoo I

LIVRO I{.O 2
l, Copítulo X( Prov 58/89, do C.G.J,- 5P)

Í!çna_x-"

de frente,
aos fundos

Lobâto de Macedo, . medindo 12,50 . mêtros
correspondente, por'2OrOO metros, da frentê'

face oposta
em ambos os

lados encerrando uma área superficial de 250,00 m2; confrontando pela
frente Çom a referida rua, pelo lado direito dê quem dela olha para <>

Ímóvel, com o lote 14, da mesma forma pelo lado esquerdo com os lotes 18
e 19, e final-mente pelos fundos com o lote 17, todos da me§ma quadra.
pRopRrETáRroa: rTâ$tâR ApâREcrDo TRElxIsÀlI. braslleiro, agricultor, RG.
3.4L1.022I§SPSP, CPr'MF. 168.{LA-678/15 e sua mulher rtnRlrl PRISCILA FÀZIO
':rRt\rlt§All, brasileira, bióIoga, RG. 4.657 - 960/SSPSP, CPFMF'.
425 - 4O9 .688 /'72 i residentes e domicil-i-ados ern Ribeirão Preto, SP, na

Prado, 711, Jardim Macedo.
/vl.5-275, 30, l-1 , 992 (Loteamênto)

31

1S SP), de 2008

MaTC ara ÍciaL .

Àv OLl tt,. L2. - REGIIIE DE BE,I{S

Consigna-sê que o c MARÍA PRISCILA FÀZfO TREVÍSAN e ITAMAR ÀPARECIDo
TREVI§AN., já qualificados ãigo Cjtil
brasileiro, âtravés da escritura púbLica de pacto anLenupcial, Iavrada no
2o Tabelionato de Ribeirão PrêLo-SP, em 06.11.1980' Io 302, f1s. 29A,
devidamente registradâ sob no 2.1-52, Lo 03, no CRI daquela cômârca,

r
Àto item 75, pa/te

fé.fina1, CapÍtulo xX, do Provimento 5
Jardinópolis (sP), aos O5 de maio de

no t1 . Isento de Custas.
- Oficial:

63 - \/ENDÀ
de 15/05/

E n. Ô 32. 668
Pela escriturá púb1ica .1,âvrâda no TabeJ.ionato 1ocaI, Lo
O73, fls. 27-l/28O, ô
muLher MARIA PRISCTLA

casal propr ietário ITMAR APARECIDO TREVISAN e sua
I44ro !BE11!s4§, supra qualificado, alienou por

venda, o imóíef deÀta matrículã a EDNIITSOII LUxz;NJzo. Rc. 26.435.167._
8/SSPSP e CPFMF" 254.582.'768/I'7, brasileiro. auxili.ar de escritório,
maiôr, soltej ro, residente e domiciliádo nesta cidade, na rua Jacomo
Maríncek, no 255, pelo preço cêrto de R$ 3.orJO,00, pagos anteriormente ao
título. VâIor Venaf R$ 5.502,38. Dou fé.
.Iardinópolis (SP) ,, aos O5 de junho cle 2008
Cotâdô nô tltulô - Guia GARE,/DR. I-O3,/OB.
Dlnéier ossl io de içLala Sllbstituta:
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À1,.O3l !l- 12.163 - RôêonlrcêieDto e DisBo.l-uçâo d. gôéiêdâd. Conjug.1 - Prôtoccilo ao 50,635
Pê1a Cartâ de Sentença extxaída dos autos 30O.01.2A'l-2.003296-0, Ordem n"
963/2AL2, que teve curso perant.ê a 1'. Vara Judiclâl dêsta Coma.rca,
procede-se ã presente parâ consignar o Reconhecimento e Dissolução de
Sociedade Conjugal, entre
ÀPARECIDA DE SÁ, brasilei
CPEMF. 266 .-194. 688-09, re

EpNTLSON LUrz g9ZO,
tàt solteixa, do la
sident.e e

já qualificado e
r, RG.32.O24.628/

iliada nesta

LUCTANÀ
SSPSP e

cidade, na Rua
o imóweJ. objêto

LUrZ iruZo.

no 52. 6119

Jacomo Mârincek, no. 225. PeIa Dir
d€sta oatrícul'a tr)assou a pêrtêncea
.Tardinópo1is (SP), aos 22 de Maio de 2
Cotado no tj.tulo - Guia Garê,/DR. 096/2
Marcêl-o Moreirâ Marcolino - O cial:

R.§4/ rí. 12.163 - âÍ.rENÀçÃO
Pela Céclu1a dê Crédito Bancário

Jardinópolis (SP), ios 14 de l4aro de 2014.
Cotadc 1lo tltulo - cuia Gâre/DR. 088/2014
I.larcelo Moreira Marcol-ino - ficial:

Àv.os,/ M. 12.163 - cAlrcELnô4ENfo -
Procede-se a requerimêntô da cred.ora
cazrae.J.apê17:Xo do R.O4/M. 7-2.763. Dor]
Jardinópolis (SP), aos 07 de agosto

'63 .396 dê OZ|OA/àOL9
1 L / o 

-7 / 2 oi 9, Êe_f_ê__gpefef_e_-ps l-Ià-_g_o:t

019 .

acll!.a
têa

nQ 734-L1"94.ilrr3.00000544-8, emitida em
09/05/2014, por ED!íI&SON LUIZ üt ZO :{i, com sede nesta cidade,
na Rua Jár:omo Marj-ncek, no 255, sala 01, i'lossa Sênhora Aparecida,
irrscrita no CNP.T sob o no. 07.346.154./0001-89, avalista Ednilson l,uiz
,Juzo, que prometêu pagar à CÀIXà' ECOIIO]!:CÀ FEDEFJAI!, instituição
financeira sob a forma de empresa pírbiica; dotada de personalidade
juridica de direitc privado, crj.ada pelo Decrêtô-Lei no 759 de L2/08/L969
ê constituida pelo ctecrêto no 66.303 de C5/03/L910, regend.o-sê pelo
Estatuto aprovado pelo DecÍeto regj-st.rado e íir(iuivado nê Juntã Comercial
do Distrilo Federal, sob no 53L3212--9, de 01,rA6/]-994, com sede no setor
bancário su1, Quadra O4, Lot.ês 3 e .1, em Brasllia-DF, CGGMF
00.360.305,/0001-04, por sua agência de Jarcl-1::í.;rcrlis, ou a sua ordem, êm
moêdâ cori'ente, a quantia de R§ 70.OO0,O'J ísâtênta mil reai.s), côm
veneimento em 07/05/2015. O proprietáxio, Edni1son tuiz üuzo, agora na
qual--i-dade cle devedor/ficiuciant-e, dá â c§adora êm garantia real,
constituide de ê.lienâçâo f idrrciária, sem orrência de terceiros o
imôvel desta matricula, sob as condiçõês as no tít . Dou f1

lado

de2
Cotado no título - Guiâ Gare,/DR. 147/2A19
Sel"o DigiEaf : 119818331000O000009O42L9H
Fabiana Pereira dos Santos - ficiala Sübstituta:

4v,06,/ M. 12.153 - EDrErcAÇÃo - protocolo n" 63.39? de O2/Oe/2Oa9
A requerimento do proprietário Ednilsgr.Lulz Juzo, de 02/08 /2e+9, procede-se
â prêsente para ccnstar que foi edificacio no imóveL desta mâL.rícula, umprédio residencíal, corn frente para .r Rua cleytorr Righêttí coste, que do
ellplaealoent-o Eunic'ípa]. rêeebêu o no 43. O préd1o possúi 163171 m, dã ârea
const.ruícia, rnstruiram o pedicio, os seguj-ntes documêntosi j_)planta de
constrrrção devldarnente aprovada em lB/07 /ZOL4i 2)HÂ,BITE-SE no L64/2079'emitj.da em a2./o8/2ç79; 3)cND/rNss, no oo1s22ot g-BBeBB622, cEr;
60.O19,48622,/60, expedrda em I9lO'i/2019. D<_:u fé.
Jardinópolis (Sp), aos 09 de agosta d€ 2019
Cotada no tÍt.ulo Guiâ Gare,/DR . 749/ZOLg.
SelÕ Dagitâ].: 1198183310000O000C9226:-97
Irabíana Pereira dos Sant-os - Oficiala Substil-u!a r

Públ-icâ,
9-stq/91,

.QÚALQUER ADULTERAçÃo, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO,
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PêIo instrumento particular com
nona forma do artigo 61 e

o prr:priet-ária EpNTr§ON rurz JUzq, já
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Çs*§,.

quaLificâdo, vendêu o imóveI desta matrÍcula a ÍJt cjÀs EERIiIâ!ÍDO DÀ SIII,À CRITZ,

RG. 4634601"33/SSPSP e CPEME. 362.493.928/90, brasilêiro, solteiro, maior,
gêrênte, residente e domici-li-ado nêsta cidade à Rua Cleyton Roghetti Costa,
n" 43, Jardím Itamaracá, pelo preço certo dê R§3OO.OOOTOO(trcuôratos tnil
reaig) a serem pagos da seguinte maneira: 01)Recursos próprios: R§50.059,59,
pagos diretamente pêlo comprador ao wendedor; 02 ) Recursos do FGTS:
R$39.94O,41; 03)Einanciamento: No walor dê R$210.000,00 conformê mútuo
concedido pelo Itaú Unibanco S.4., nos termos do registro adiante, sobre o
qual foi concedido. Às importância.s discriminadas acima sêrão liberadas ê
entregue ao wendedor, no momento da apresentação daquele instrumento
devidamente registrado e depois de cumpridas as êxigências dêscritas no
titulo.
uardinópolis (sP), aos 03 de abril de 2020.
Cotado no títu1o - Guia GÀRE,/DR- 065/2020.
Selo Digital: 119818321000000001816L2Ox
Fabiana Pêreira dos santos - oficiala subst.ituta:

R.O8./ tí. j-2.7.63 - eArAXrçiO rrDUCIáRrA - n" 6{.680 clê OL/O/ú/?OâO
Pe]-o mesmo título obieto do registro anterior, o propr ietário LUCAS FERNâNDO
DÀ sIL\rÀ CRUZ, iá quatificado, na qualidade de mutuário, confessou-se devedor
da rTAÚ UNIBANCo S.4., com sede em são PauIo-SP, na Praçã Alfxedo Egydio de
Souza Àrânha, no L0O - Torre olavo Setubal, inscrito no CNP,I sob no
60.701.190,/OOO1-O4, no âmbito de sua carteira de crédito imobiliárÍo e na
qualidade de Agente financeiro integranue do sistema Financeiro da Habitação.
de un fingnciamento no walor dê RS21O.OOO,OO, o Prazo de amort,ização do
presente empréstimo é de 360 mêses, o sistema dê âmortização pára o saldo
dêvedor convencionado para o presente é o SAc - Sistema de AmortizaÇão
Constante. A taxa de juros efetiva anual- é de 8.7000*, â §erem pagas de
acordo com a C1áusula Quinta do contsrato, O proprietáriô LUCAS FERNÀNDO DA
SILVA cRUz, agora na qualidade de dewedor/fiduciante, da a qredora em
gãrântia real, constituída de alienação fiduciária, sem concorrênciâ de
têrceiros o iaóvêf. d€sta [ãtriêula, sob as condições insertas no titulo. Para
efeitos dê venda em público leilão foi atribuido
RS314.o00,00 e parâ intimação do dêvedor fiduciante
de carência de 30 dias. Eou fé.
.rardinópolis (SP), aos 03 de abril de 2020.
cotado no titul0 - Guia GARE/DR. 065/2020.
Selo DigitâI: 1198183210000000018L622Ov
Fabiâna Pereira dos Santos - Oficiala Substituta

aô imóve1 o valor de
foi estabelecido o prazo

duz*rd,A

Registro dê lrnóveis ê Anexos
Corrrorco dê Jcrrdinópolls - SP - CNS: I I .94'l -B

Marcelo Morêira Marcolino - Oficial
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Àv-oglx. 12.163 - consor,rolÇÃo DÀ pRopRrsDADE - n" 68.068 d. 09/tL/2O2L

Atenciendo requerimenLo de 22 de outubro de 2o2L, a propriedade do imóvel
desla matiicula fica consolidada em nome da fiduciária ITÀÚ UNIBrÀIco s./À,
inscrita no CNPJ/ME sob n'60-701.190/oool-04, que instruj-u o seu pedido com
a certidão dê quê o fiduciante LUCAS rERNANDO DÀ SILVÀ CRUZ, não atêndeu a
intimaÇão para pagar a divida e ento do imposto
de t.ransmissão, nos termos do S 7" do art.26 da Lei no 95L4/97. Val-or Base
R$241.410,94-
Jardi-nópolis (SP), aos 1-9 de novembro de 2O2L.. ;'
Cotado no tltu1o - cuÍa GÀRE/DR. 2L0/2021.
SeIo Digital : 1l-9818331-OOOO0O004531021T
Eabiâna Pereira dos Santos - Ofici ala Substituta:

CERTIE'IeO ÊfriÍBLlagM[t quê dà prêsente
hatricu1a, Nada Mâis Cossta, a1éu
do que já foi re1atado nêstã certidão,
§endo êópia ê rêprodução autênticada
f,ieha a que sê !êfê!ê, extrE4ida @
fqre reprográfica nos temos do§ 1""
do êrt. 19 da l.ea 5.015 dê 31 de dê-
zembro de 1.973. Dou fé.

A\,SI{:EUÀIS E
CO}ISTÀM DO RECIBO

Protoco].o no 68068 - 1Iêl,or da cêrtidâo: 58.98
Elritidã às 16:{6:20 - RB1ãção no 2LO,/2OZL

VÀJ,IDÀDE DÀ CEREIDÃo: 30 DIÀ§
Parâ efêitos êxcl.usiveentê Notari-ai-s

(Item 15, 'c'. catr>. XMa6 Noms dê Seryiço)
sELo : L198L83C300OOOOOO453lL2l7

ctRTrDÃo

JÀRDINÔPOI,IS, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

E'Ã3TâNÀ sÀ§tos -

.AUAL§UER ADULTERAçÃO, RASURA OU EMENDA,'INVALIDA ESTE DOCUMENTO

REPúBLtcA FEDERAT|vÁ

DO BRASIL
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Avenida Prefeito Newton Reis, no 870 - Centro - FONE: (16) 3663-4389
14680-000 - JARDINÓPOLIS - SP

IVIARCELO MOREIRA MARCOLINO
OFICIAL

RECIBO DEFTNITWO DE REGISTRO

PRENOTA$o No 068068
APRESENTANTE : ARISP - PORTAL DE DOCUMENTOS S/A

OUTORGADO : ITAU UNIBANCO S/A
OUTORGANTE : LUCAS FERNANDO DA SIwA CRUZ

NATUREZA : Instrumento Pafticular
DESCRTçÃO :

Ceftifico que o presente título foi protocolado no livro l-U (Protocolo de Registro de Imóveis) em 09l1ll2021, tendo
sido praticados os atos abaixo em L9lLL|2O2L.
DEscRtçÂo - coueNrÁnro

QTDE.

cERTTDÃo DA(s) 12.163 - CERTT

Custas lntegrais 01 34,73

BASE DE CATCULO TOTAT SEIO DIGITALEMOT. CUSTAS

nv. oog - vernÍcutA(s) 12.163 - coNSoLrDAÇÃo DE PRoPRTEDADE
RS 300.000,00 custas lntegrais 01 415,08 289,72 704,80 1198183310000000045310217

RESUMO EMOLUMENTOS E CUSTAS

Ao Oficial: R$ 449,81

Ao Estado: R$ L27,84
À Secretaria da Fazenda: R$ 87,50

Ao Fundo do Reg. Civil: R$ 23,68

Ao Tribunal de Justiça: R$ 30,87

Ao Ministério Público: R$ 2L,59

Ao Município: R$ 22,49

TOTAL: R$ 763,78

Valor do depósito: R$

A Receber: R$

0,00
763t78

Recebi a importância total especifrcada, devendo este fazer pafte
integrante do título Registrado/Averbado nesta Seruentia.

JARDINOPOLIS, 19 de novembro de 2021.

FABIANA SANTOS. SUBSTITUTA

Ass

Nome:

End.:

Recebi a 1l via do presente com o título devidamente formalizado.

]ARDINÓPOLIS,

Para conferir a
procedência deste
documento efetue

a leitura do QR
Code impresso ou
acesse o endereço

eletrônico:

RELA$O: 2rOl2O2L
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Página 1 de 1

24,25 58,98 1198183C30000000045311217

https://selodigital.tjsp.jus.br
I 1 981 8331 000000004531 02 1 T


