
PODER JUDICIÁRIO
MUNICÍPIO E COMARCA DE CÔCOS - ESTADO DA BAHIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS
= WalissonJander Marques Medrado- OficialDesienado.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, pedido verbal de pessoa
interessada, como abaixo se declara:

EU, WALISSON JANDER MARQUES MEDRADO, Oficial
Designado do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, desta Cidade e Comarca de
Côcos, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc...

CERTIFICO a todos quantos esta Certidão Tiverem conhecimento
que revendo o Livro nº 2-P, de REGISTRO GERAL, às fls. 182, referente a
MATRÍCULA nº 3.090, feita em 10.01.2011, verifiquei constar o registro do seguinte
Imóvel: Imóvel urbano, constituído de uma área de terreno, situado a Avenida Goiás,
Lote nº 04, Quadra 09, Parques das Mangueiras nesta cidade de Côcos-Ba; dentro dos
seguintes limites e confrontações: frente para a Rua acima mencionada, medindo 10,00
metros; Fundo com o lote nº 35, medindo 10,00 metros, Lado Direito com o lote nº 05,
medindo 25,00 metros, e lado esquerdo com o lote nº 03, medindo 25,00 metros;
perfazendo uma área total de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); e mais
uma área de terreno, situado à Avenida Goiás, Lote nº 05, Quadra nº 09, Parques das
Mangueiras, nesta cidade de Côcos-Ba; dentro dos seguintes limites e confrontações:
frente para a Rua acima mencionada, medindo 10,00 metros; Fundo com o lote nº 34,
medindo 10,00 metros, lado direito com o lote nº 06, medindo 25,00 metros, e lado
esquerdo com o lote nº 04, medindo 25,00 metros, perfazendo uma área total de
250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), e mais uma área de terreno, situado
à Avenida Goiás, lote nº 06, Quadra 09, Parques das Mangueiras, nesta cidade de Côcos
Ba; dentro dos seguintes limites e confrontações; Frente para a Rua acima mencionada,
medindo 10,00 metros; Fundo com o lote nº 33 medindo 10,00 metros, lado direito com
o lote nº 07, medindo 25,00 metros, e lado esquerdo com o lote nº 05, medindo 25,00
metros, perfazendo uma área total de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados), e mais uma área de terreno, situada à Rua Santa Edwirges, Lote nº 31,
Quadra 09, Parques das Mangueiras, nesta cidade de CÔbos-Ba; dentro dos seguintes
limites e confrontações: Frente para a Rua acima mencionada, medindo 10,00 metros,
Fundo com o lote nº 08, medindo 10,00 metros, lado direito com o lote nº 32, medindo
25,00 metros; e lado esquerdo com o lote nº 30, perfazendo uma área total de 250,00m2
(duzentos e cinquenta metros quadrados), t: mais uma área de terreno, situado à Rua
Santa Edwirges, Lote nº 33, Quadra 09, Parques das Mangueiras, nesta cidade de Côcos
Ba; dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para a Rua acima mencionada,



medindo 10,00 metros; Fundo com o lote nº 06, medindo 10,00 metros, lado direito com
o lote nº 34, medindo 25,00 metros, e lado esquerdo com o lote nº 32, medindo 25,00
metros, perfazendo uma área total de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados), e mais uma área de terreno, situado à Rua Santa Edwirges, Lote nº 32,
Quadra 09, Parques das Mangueiras, nesta cidade de Côcos-Ba, dentro dos seguintes
limites e confrontações; Frente para a Rua acima mencionada, medindo 10,00 metros,
Fundo com o lote nº 05, medindo 10,00 metros, lado direito com o lote nº 33, medindo;
25,00 metros, e lado esquerdo com o lote nº 31, medindo 25,00 metros, perfazendo uma
área total de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), perfazendo uma área
total de l.500,00m2 (hum mil e quinhentos metros quadrados); PROPREITÁRIOS:
SEBASTIÃO LOPES DA COSTA, CI.RG nº 961740-SSP-BA, e CPF nº 061.105.175-
34, e sua esposa D. Isolda Viana Lopes, CPF nº 050.308.035-72, brasileiros, casados no
regime da comunhão Universal de bens na vigência da Lei 6.515/77, ele agropecuarista,
ela Professora, residentes e domiciliados na Rua Dionísio Nunes de Moura, nº 89,
centro, Côcos-Ba; Transmitentes: Milton Ferreira Viana e sua esposa D. Maria da
Ressurreição Moura Viana; DESMEMBRAMENTO: feito através de escritura de
Desmembramento de área própria, lavrada às fls. 018, Lº nº 011, pelo Cartório de Notas
da cidade de Montalvânia-MG; em data de 10 de dezembro de 2011. Registros
Anteriores: Lº 2-H, fls. 13( Matrícula nº 1.717, e Matrícula 2.516, fls. 164, Lº 2-M,
deste Cartório. Dá-se o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O referido é
verdade e dou fé. Côcos-Ba, 10 de Janeiro de 2011. O Oficial Designado, Walisson
Jander Marques Medrado. R-01. Mat. 3.090. Prot. 6.098, fls. 116, Lº 1-A. DAJ nº
701135, série 600. Compra e Venda. TRANSMITENTES: Sebastião Lopes da Costa,
agropecuarista, portador da CI.RG nº 961740-SSP-BA, e CPF nº 061.105.175-34, e sua
mulher D. Isôlda Viana Lopes, Professora, Cl.RG nº 01056601-SSP-BA, e CPF nº ·
050.308.035-72, brasileiros, casados pelo Regime da Comunhão Universal de Bens,
residentes e domiciliados na Rua Frankiln nº 30, Centro Côcos-Ba; ADQUIRENTE:
REGINALDO DE OLIVEIRA, autônomo, CI.RG nº MG. M-4.607.543-SSP-MG, e
CPF nº 485.114.476-87, e sua mulher Maria Merces Barbosa de Oliveira, do lar, CI.RG
nº 09608343-38-SSP-BA, e CPF nº 027.191.996-56, brasileiros, casados pelo Regime da
Comunhão Parcial de Bens, residentes e domiciliados na Rua Coelho Neto, nº 333,
centro, Côcos-Ba; TÍTULO: Compra e Venda. Forma do Título: Escritura Definitiva de
Compra e Venda de Financiamento Imobiliário de Alienação Fiduciária em Garantia,
emissão da cédula de Crédito Imobiliário e Outras avenças, datada de 28.01.2011.
VALOR: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Valor do Financiamento: R$
159.042,03. Forma de Pagamento: Prazo de 360 meses, 360 parcelas. Data do lº
Vencimento: 28.02.2011. Juros: Taxa efetiva de 12.680% ao ano. Dito Imóvel foi dado
em garantia de Alienação Fiduciária. R-2-M.3090. Prot. 6.098, Fls.116, liv. 1-A. Côcos,
14/02/2011. Cédula de Crédito: De acordo com o Instrumento Particular, datado de

' '28/01/2011, foi emitido a Cédula de Crédito Imobllíárlesérie 2010, nº 0240, no valor
de R$ 159.042,03, emitido pela BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA
HIPOTECÁRIA, CNPJ nº62.237.367/0001-80, com sede na Cidade de São Paulo, na
Avenida Paulista, nº 1728, 3° andar, tendo como custodiante: OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E .,,VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ Nº
36.113.876/0001-91, com sede na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205,
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Nesta data representada na forma do seu Estatuto
Social. Todas as demais cláusulas e condições que fazem parte integrantes deste registro



estão descritas na dita escritura, cuja cópia fica arquivada neste cartório para os devidos
fins. O referido é verdade e dou fé. Côcos-Ba, 14 de Fevereiro de 2011. O Oficial,
Vilmar Moreira Béda. AV-2-M. 3.090. Prot. 7.387, págs, 203 Liv. 1-A.
CONSOLIDAÇÃO: Côcos, 29 de Maio de 2014. A Propriedade do Imóvel desta
matrícula, ficou Consolidada em nome do Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia
Hipotecária, inscrita no CNPJ nº 62.237.367/0001-80, com sede na Avenida Paulista, nº
1.374, 16º andar, São Paulo-SP, nos Termos do parágrafo 7°, do artigo26, da lel. nº
9.514/79,e conforme requerimento do Fiduciário, intimei o Fiduciante Reginaldo de
Oliveira, para satisfazer no prazo de quinze dias as prestações vencidas e as que
vencessem até a data do pagamento, assim como os demais encargos, inclusive das
despesas de cobrança e intimação, sem que o Fiduciante tenha purgado mora. VALOR
DA CONSOLIDAÇÃO: R$ 77.989,11 (Setenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove
reais e onze centavos). Este Registro é feito à vista de prova de pagamento pelo
Fiduciário do Imposto de Transmissão Intervivo (ITBI), por intermédio de guia da
prefeitura municipal datado de a alíquota de 3% sobre o valor acima. O Referido é
Verdade e Dou Fé. Côcos, 29 de Maio de 2014. O Oficial Designado, Walisson Jander
Marques Medrado. AV-03. Mat. 3.090, Prot. 7.674, págs. 222Vº, Lº 1-A, Através de
requerimento enviado a , este Oficio pela empresa Brazilian Mortgages Companhia
Hipotecária, procedo a esta averbação das Praças Negativas, da realização do leilão do
Imóvel objeto desta matrícula, tudo conforme requerimento inicial. O referido é
verdade e dou fé. Côcos-Ba, 11de março de 2015. O Oficial Designado Walisson Jander
Marques Medrado.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Côcos-Ba, 11 de Março de 2015.

wkfs§üN J~R ~EM'DRADO
OFICIAL DESIGNADO

Cad. 803.862-7.
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