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IMÓVEL: Unidade nO04, Rua Pinheiro Machado n° 555.
Unidade autônoma residencial nO04, subordinada ao nO555 da Rya Pinheiro Machado, do
Condominio Residencial Maria Cintra( situado neste municlpiol possui a área privativa
coberta de 17,70 metros quadrados, a área privativa descoberta de 22,38 metros
quadrados. a área comum de 31,61 metros quadrados, totalizando a unidade a área de
131,69 metros quadrados. equivalenle à fração ideal de 24,32% do terreno e das coisas de
uso comum,
PROPRIETÁRIO: PAULO JOSÉ DE PÁDUA CINTRA, brasileiro, seperado Judicialmente,
engenheiro civil, RG nO M-1.342.379.SSP-MG, CPFIMF nO 373.842.286-20, residente e
domiciliado neste municlpio, na Rua Galileu Galilei nO1.065, Apto. 22.
TíTULO AQUISITIVO: R,2/40.329 de 08 de julhO de 2009; e, instituição de condomlnlo
registrada sob nO R,5/40.329 de 23 de novembro de 2012 (matricula aberta em
conformidade com disposto no
m 45, allnea "a" do capitulo XX das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da J
iça do Estado de São Paulo). Ribeirão Preto, 23 de
novembro de 2012. (pr.6f
o n' 351.776 de 30/10/2012).
(José Ricardo Co/ucci Me/relles).
O Escrevante:
Av.01l148.3B1 O.
Em 12 de janeirO de 2015- (prenotação n' 385.849 de 23/12/2014).
Por instrumento particular n' 8.4444.0791661-0 firmado neste municipio em 23 de
dezembro de 2014 e certidão de dados cadastrais do imóvel expedida pela Prefeitura
. Municipal de Ribeirão Preto/SP em 26/12/2014, procede-se a presente averbação para
constar que o imóvel objeto desta matr
a ê lançado atualmente pelo numero de
contribuinte 305.519.
O Oficial Substituto:
(Paulo Cesar Alves).
R.02/14B.381 • VENDA
MPRA.
Em 12 de janeiro de 2015. (prenotação n' 385.849 de 23/12/2014).
Por instrumento particular n' 6.4444.0791661-0 firmado neste municipio em 23 de
deze'Tlbro de 2014, PAULO JOSÉ DE PÁDUA CINTRA, residente e domiciliado neste
muoiclpioyna rua Pinheiro Macnado 0° 555, C,t' 1, Campos Ellseos, já qualificado,
VENDEU a 1) ANDRE SilVEIRA DE CARVALHO, brasileiro, soltei'Y, maior, supervisor de
operações, CNH o' 04896364564-SP, CPFIMF n" 381.629.726-12(residente e domiciliado
neste municl~,
na rua Fernão Sales n' 635. Campos Eliseos, e 2) HELIO LOPES DE 'I
CARVALHO,
o/asileiro,
vi9ilante,
RG o'
14.532.693-7-SSP~,
CPFIMF
n'
034.716.578.86( e sua mulher JUUETA SILVEIRA DE CARVALHO, brasileira, faxineira, i
RG n' 57.940.101.SSP/SP. CPFIMF n. 221.460.321-20( casados pelo regime da I
comunhão parcial de bens, na vigência da lei n' 6.51Sn7, residentes e domiciliados neste \'
municlplo, na rua Fernão Sales n' 635, Campos Eliseos, o imóvel objeto da presente
matricula pelo vaior de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo RS 16;321,21 '
> pagos com recursos próprios, RS 18.178,79 pagos com recursos advindos da conta
(segue

no verso)
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vinculada do FGTS e R$ 105.500,00
financiamento objeto do registro s s
O Oficial Substituto:
<:'w.

s com recursos do FGTS decorrentes do
e. Valor venal: R$ 64.150.83.
(Paulo Cesar Alves).

R.03/148.381 • ALIENA
O FIDUCIARIA.
Em 12 de janeiro de 2015- (prenotação n' 385.849 de 23/12/2014).
Por Instrumento particular n° 8.4444.0791661-0 firmado neste municlplo em 23 de
dezembro de 2014, ANDRE SILVEIRA DE CARVALHO e HELIO LOPES DE CARvALHO
e sua mulherjULlETA
SILVEIRA DE CARVÁLHO, já qualificados, deram em ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA a propried~
resolúvel do imóvel objeto da presente matricula á CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, com sede em Brasllia/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes
3 e 4, Ir.scrita no CNPJ/MF nO00.360.30510001-04, em garantia do pagamento da divida
confessada, bem como o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais
assumiclas pelos devedores fiduciantes, no valor de R$ 105.500,00 (cento e cinco mil e
quinhentos reais), a ser reembolsado em 263 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se
a prime:-a detas em 23/01/2015, no valor de R$ 1.068,66, já acrescida de juros a taxa
nominal de 6,6600% e efetiva de 6.8671 % ao ano, calculadas pelo sistema de amortização
- SACo Por força da lei. a posse do im6vel fica desdobrada. tornando-se os devedores
possuidoras diretos e a credora fiduciária 30ssuidora Indireta do im6vel objeto desta
matrícula. Para os efeitos do art. 24, VI, da Lei 9.514/97 foi estipulado o valor da garantia
em R$ 143.000,00 (cento e Quarenta e três mil reais) confonne cláusula décima sexta. De
acordo COma cláusula vigésima oitava ficou estabelecido o prazo de carência de 30 dias,
contado~ da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago, para a
expediçllo da intimação e para os fins pr istos no parágrafo 2°. do Artigo n' 26, da Lei
9.514/97. Demais cláusulas e co . õ
tantes no título.
O OficiiU Substituto:
<:3''''
(Paulo Cesar Alves).
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AV.04/148.381 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.
Em 06 tle novembro de 2017- (prenotação n' 432.018 de 09/06/2017).
Por reQ~'€rimento - oficio firmado no município de BaurulSP em 19 de outubro de 2017.
recepcionado eletronicamente. sob n° IN00328092C, nos termos do item 314, do capitulo
XX, das Normas
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo,
tendo em Vis a regul notificação dos fiduciantes e o decurso de prazo sem a purgação
da mora r erente ao Con ato de alienação fiduciária registrado sob nO03 desta matrícula
e medi te recolhimento
o ITBI. procede-se a presente averbação para constar a
consoli ação da propried e em nome da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA
FED
AL, já qualificada.
elo valor de R$ 149.540,59 (cento e quarenta e nove mil,
Quin en\<Jse Quarenta r
cinquenta e nove centavos), devendo a credora cumprir as
abri ações deter . ada
.
°
i 9.514/97. Valor Venal R$ 81.662,94.
OO
o:
odrlgo Garcia Camargo).
>
C::RT

Prenolllçlo n';.3201"

o

CERTFJCO E DOU FE. qui • pre:m. t.r!JlS6o. Ml 1nf,1ru tOOf. tOprOlkJllodos
os 11M rtlall\ros
• CJntl$. ~IIÇ6eS rtrtr.n1. 6 mlltTktJIan"48381 l!.• t1dl. qui. muma tol'X!fltdll pormtlo
tl'lP/'CIgI'Mkonos tem'lOJ do lII1Igo19 pati9l'afn,' a. L,! n' G 01SflJ, rdllfll.ndtl 01 ratos juII6k:OJ.'
li úIllrno ato actma
RIll!iI"o Pr,tI>SP. 06I11hOl1. 08'15'57
Fo:tl!l

I lTh •••• P...,•.•. Estl'WWll
f}t] CMsllm. R~.

I
l_

SIva T6(1. Esc~.,..

I JC'1'Tl1'lWI::l"'~raT." •• E,crwft1l.
I IAp.reclda AlbIno NuMI . Ererllvenf,

• As amas • lmolUr.'lerVot fll.ti'.ro'l i 'minto Ól1:Jl.(,u'lIdAo11 .oc:onltatn Indu~s
prlllcedos atMYtl.0

lI,,*,.

PARA LAVRATURA DE ESCRJTl.JRAS ESTA CErRro.A.Oê' ""'UOA POR 30 w.s

no ,.dbo

INSCOJSP. m

a. Dtos
1l!. '"cI.

111

