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O 2' Oficial de Registro de lmóvela da Comarca de Slo Bernardo do Campo, Estado de Slo PauM a r CO$ 
CERTIFICA, 1 pedido verbal de parte lntere11ada, que revendo os llvroa do reg litro, a seu cargo, 
delea conlta a matrícull de teor aeguinte:-
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Livro n • 2 - Registro Geral 

_;;:;'~1- G ~G Oficial de Registro de Im6veis 
~ - SSo Ucmudo do Cempo - S.P. 

S. B. do Campo, 07 da outubro de 2.003.-

VE :- UNIDADE AUT NOIIA, c o1111latente do 
apartamento n•. 04, localizado no andar térreo do BlOCO 01, integrante do 
"CONJUNTO RESIDENCIAL PLANALTO DA SERRA", alto t Rua Dr. Clnclnato Braga, 
n•. 691, no Bairro Planalto, contendo a érea privativa de 54,930 metros quadrados, éraa 
comum real de 36,0659 melros quadrados, jâ incllllda área relativa a 01 vaga para 
estacionamento de automóvel, indeterminada, demarcada e suas respectivas circulaçOes 
e a~ssoa. petfazendo a érea total de 90.995 metros quadrados. correapondendo a fraçlo 
ideal de 0,00260417 ou 0,260417% do terreno, confrontando pela frente com o recuo 
anterior do Bloco. no lado dír"eito de quem da Rua olha para o Bloco, com a unidade 03, 
no lado esquerdo com o recuo lateral do Bloco, e nos fundos com o hsll e os elevadores. 
O "CONJUNTO RESIDENCIAL PLANALTO DA SERRA", possui estacionamento para · 
acomodaçlo de 384 automóveis, sendo 257 vagas no subsolo e 127 no terreno, todas em 
lugares IndiViduais, de uso indatenninado, sendo que tio SO(Mnte para posterior 
distribuiçlo pelo Condomlnio, as vagas alo demarcadas no piso, cabendo a cada 
apartamento o direito de uso de 01 vags para estacionamento de automóvel. O 
ÜCONJUNTO RESIDENCIAL PLANALTO DA SERRA", !f!la-se construido em terreno 
com a área de 9.935.60 metros guadradoa. perfeitamente descrito e caracterizado na 
matricula n•. 15.018 desta Registro lmoblll~rio. inacr . Munlc. n•. 016.029.026.000 em 
maioirea.-

PROPRIETÁRIA :- FATIMA APARECIDA GOULART, brasileira, 
aoltelra, maior, policial militar, RG n• 13641997-SSP/SP, CPF n• 048469936-05, 
residente e domiciliada é Rua Or. Cincinato Braga, n•. 691 , apto. Bloco 01, em Slo 
Bernardo do Campo- SP., 

REGISTRO ANTERIOR 
R.810, feito em data de 07 de 
Registro lmobillirlo.-

Av.1148.391 

:- R.350, feito 
outubro de 2.003, 

de 08 de janeiro de ~.uu ,_.., 

n•. 15.018 deste 

:- Pelo Registro 351, feito na Matricula 15.018, em 
data de 06 de janeiro de 2.001, neste Registro Imobiliário, e nos termos do instrumento 
partlcular passado em Silo Paulo, datado de 25 de agosto de 2.000, FATIMA 
APARECIDA GOULART, solteira, jâ qualificada. ' HIPOTECOU' 6 •poca uma frlçlo 
Ideal de 0,00250417 ou 0,260417% do terreno , vinculada l Mura benfeitoria, 
consiatente do apartamento acima deacrlto. à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com 
sede em Brasllia - DF., no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, CNPJ. 
00.360.30510001-04, representada por seu Escritório de Negócios EN OSASCO, para 
garantia da divida no valor de R$35.500,00, com origem nos recursos do FGTS, pagévels 
no prazo de 240 meses, em prestaQISes mensais e suce&~ival, reajustáveis pela TABELA 
PRICE, à taxa de jUfOS nominal de 6,0000% ao ano. e efetiva de 6,16n% ao ano. a 

(Vide Verso).-
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Matrfçol.. 

Giclo•J -. .,.., -48.391-

primeira dela no valor de R$338,35, vencendo-se o primeiro encargo mennl de acordo 
com a clausuta sexta do presente instrumento, ou seja. 30 dias a contar de 25 de agosto 
de 2 000, com as d&mals condições constantes do tltulo.-

AVERBADO POR :-
Sandra Regi -Escrevente Autortzada.-........... __... . ..,. ......................... -.................................... ~ ......... ......_.._.... ......... . 

Av.2148.391 :-Em 28 de dezembro de 2007.-

:- A HlpotKa objeto dll Av.1, desta mltrfrua, 'f~S&! 
CMCELADA' à vista do instrumento particular q lo de toda a dívida, panado em 
Slo Paulo, datado de 16 de março de 2007.-

AVEBBAMPQR 

Av.3/48.391 :- Em 28 de maio de 2013.-

:- Por Instrumento particular passado em Slo Pauto, 
datado de 16 de maio de 2013, o im6vel desta matricula acha-se Inscrito atualmente no 
Cadaatro lmobllillrlo Municipal aob oO. 015.029.0 .004.-

AVERBADO POR :-
ntalvâo- Oftciala Substituta.-.. --... ···-··· ... ---..... -....... ..,. ...... .,...............,._ .. ~~.~.-............................... -. 

R.4/48.391 

·- Pelo mesmo strumento mencionado na Av.3 
desta matricula, a propl'ietérla:- FÁTIMA APARECIDA GOULART, aoltelra, já qualificada, 
"VENDEU• o imóvel à VINICIUS ANDRÉ ALBERnNO REGO, brasileiro. analista de DP, 
RG. 3405TI575-SSP-SP., CPF. 335.723.TI8-46, e slmr. SABRINA RAMACHO ALVES 
REGO, brasileira, bancária, RG. 447943017-SSP-SP., CPF. 353.839.148-38, casados 
sob o regime da coml.Wlhlo parcial de bens, na vigência da Lei 6.515177, residentes e 
domiciliados na Rua Cartagena, 73, Cs 2, Vila Metalúrgica, em Santo André - SP., pelo 
preço ajustado de R$200.000,00, dos quais R$13. 108. 8, úo referentes aos recursos do 
FGTS, com as demais condlçOes constantes do titulo. 

REGISTBADO POR 

R.S/48.391 :- Em 28 de maio 

·- Pelo mesmo In rumento menaonado na Av.3 
desta matricula, VINICIUS ANDRé ALBERTINO REGO e slmr. SABRINA RAMACHO 
ALVES REGO, já qualificados. "ALIENARAM EIDUC!AR!AMENTE' o imóvel ao BANCO 

(Vide Ficha 2}.-
--_____ ..,.. ............ ~ anu.&JDA. E..aTE: DOC..:MEH'l 
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S. B . do Campo, 28 de maio de .2013.· 

BRADESCO SA, com sede no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus·. 
s/n, Vila Vara, em Osasco, Estado de Slio Paulo, CNPJ. 60.746.948/0001-12, para 
garantia da dlv1da, no valor de R$170.000,00, a L • 9.514/97 com· as 
demais cond'IÇOea constantes do titulo.-

REGISTRADO POR :-
Montalvão- Oficiala Substituta.-

Av.6/48.391 

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM RESTRIÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE 

:- Fica consolidada a propriedade do lm6vei objeto 
desta matricula, em nome do credor fiduciário:- BANCO .BRADESCO S/A, jé qualificado, 
tendo em vista que, a seu requerimento passado em São. Paulo. datado de 29 de junho de 
2018, sendo que foi procedida a inUmação dos fiduciantes, protocolizado sob n•. 255330, e 
transcorreu o prazo previsto no artigo 26, Parágrafo 1. • da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1.997, sem que houvesse a purgação da mora, nos termos do Parágrafo 7'. do 'citado 
artigo. Este registro é feito à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de 
transmissão "Inter-vivos•, Gula Internet n•. 144180002368, emitida em 18/0612018, 
autenticada em 21/0612018. Sendo que sobre a propriedade ora consolidada Incide a 
restrição de disponibilidade decorrente do Attlgo 27 Lel 9.51 a proprietária 
somente poderá alienar.o i(Tlóvel levando-o público • 
(Prenotaç!lo n.• 257612 de 19/07/2018) 

AVERBADO POR :-
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