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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
PROPRIETÁRIO: DAMIÃO GOMES DOS SANTOS 

iviATRÍCüLA COr4SOLiüAüA 

CERTIFICO por me haver sido solicitado por parte de pessoa 
interessada que dando busca nos arquivos deste Serviço Registra!, conforme 
nrnti'V'nln no rOI"Or'll"~n nO lil=:~ fni Onl"'nntr~n~ ~ ""'~ti"ÍI"'I o i~ n ,'I""'OI"r\ ~~"" 1"'1 oinC! ""'. -"---·- -- . ----~y-..... . . ·--} ·-· -· . ....,._ .. ,._"'_ - ... _., .. ....,_._._ . ·-···-·- ----. --J ...... -
apontamentos são os sequintes: 

Matrícula 3305 - Uma parte de terra localizada no Alto Santa Rosa neste 
Muncípio de Carnaíba - PE, com área remanescente de 24,6935 ha. (vinte e 
Quatro hectares sessenta e nove ares e trinta e cinco centiares). Proprietários: 
Pedro de Medeiros Paiva e sua mulher Terezinha Fernandes de Medeiros, 
brasileiros, casados, aposentados, inscritos nos CPF/MF sob o n.0 050.822.854-
91 e sob o n.0 906.458.124-04, respectivamente, residentes e domiciliados no 
Sítio Santa Rosa neste Munocípio de Carnaíba- PE. R.A. 4308, fls. 3/4, Livro n.0 

2, antigo 3-J. 

R.1, da matrícula 3305. De conformidade com a escritura pública de compra e 
venda, do imóvel supra descrito desmembrou-se uma parte do terreno já 
localizado numa rua denomil)ada de Rua José Fernandes de Andrade, s/n, nesta 
cidade de Carnaíba - PE, numa área de 5,70 metros dé frente e fundos por 20,00 
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confrontando-se pelo lado direito com a rua de sua situação; pelo lado esquerdo 
com João Pereira Filho; e, pelos fundos com Pedro de Medeiros Paiva, para 
vender à Sra. JOSEFA CLAUDINETE DUARTE DOS SANTOS, brasileira, 
casada, agricultora, CPF/Mf n.0 037.070.514-98, residente e domiciliada no Sítio 
Agrestina deste Muncípio de Carnaíba - PE, por compra feita aos Srs. Pedro de 
Meoeiros Paiva e sua mulher Terezinha Fernandes de Medeiros, já supra 
qualificados. O referido é verdade. Dou fé. Carnaíba, 06/12/2012. Eu (Nadijanara 
Madureira Lautenbacher), escrevi. 

R.2, da matrícula 3305. De conformidade com a escritura pública de compra e 
venda lavrada nestas notas, do imóvel supra descrito (Mat. 4308), foi 
desmembrada uma área de 129,00m2, para vender ao Sr. JOSÉ EDSON • 
PEREIRA LEITE, CPF n.0 880.1045.414-72, por compra feita aos Srs. Pedro de "'~" 
Medeiros Paiva e sua mulher Terezinha Fernandes de Medeiros. Carnaíba, 'f : i fi~:.:. 
19/02/2013. Eu, Nadijanara Madureira Lautenbacher), escrevi. ~ ~~ '"'~ i~~ 

.:J ~o~.:. • 55 8. ~ 
R.3, da matrícula 3305. De conformidade com -a escritura pública de compra e '3l~ ~ 5 ·~ j 
venda lavrada nestas notas, do imóvel do imóvel supra descrito (Mat. 4308), foi ;~ ~ 
desmembrada uma área de 200,00m2, para vender ao Sr. ERIVALDO BEZERRA 
MEDEIROS, CPF n.0 497.579.114-53, por compra feita aos Srs. Pedro de 
MP.<'IP.im~ PAivA P. ~~~~ m11lhP.r TP.rP.7inhA FP.mAnrtP.~ rtP. MP.rlP.im~ r.~mAíh~ 



1210312013. Eu= Nadijanara Madureira Lautenbacher): escrevi. 

R.4, da matrícula 3'305. De conformidade com a escritura pública de compra e 
venda lavrada nestas notas, do imóvel do imóvel supra descrito (Mat. 4308}, foi 
desmembrada uma área de 360,00m2, para vender ao Sr. JOSÉ IVANILDO DA 
SILVA, CPF n.1> 033.435.924-47, por compra feita aos Srs. Pedro de Medeiros 
Paiva e sua mulher Terezinha Fernanáes de Medeiros. Carnaíba, 23/08/201 3. Eu, 
Nadijanara Madureira Lautenbacher), escrevi. 

R.5, da matricula 3305. De conformidacte com a escritura pública de compra e 
venda lavrada nestas notas, do imóvel do imóvel supra descrito (Mat. 4308), foi .J- ------1....---' - .. --- ,:. ___ _. _ ,....,.,... ""--" ---- .. ___ , __ -- r- .. '""""'" ... """',..' 
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PATRIOTA DA SILVA, CPF n.0 030.732.334-07, por compra feita aos Srs. Pedro I 
de Medeiros Paiva e sua mulher Terezinha Fernandes de Medeiros. Carnaíba, 
02/10/2013. Eu, Nadijanara Madureira Lautenbacher), escrevi. 

R.6= da matrícula 3305.De conformidade com a escritura pública de compra e 
venda lavrada nestas notas, do imóvel do imóvel supra descrito (Mat. 4308), foi 
desmembrada uma área de 250,00m2, para vender ao Sr. EDMILSON PEREIRA 
LIMA, CPF n.0 534.545.534-15, por compra feita aos Srs. Pedro de Medeiros 
Paiva e sua mulher Terezinha Fernandes de-Medeiros. Carnaíba, 20/01/2014. Eu, 
Nadijanara Madureira Lautenbacher), escrevi. 

( 

R.7, da matrícula 3305. De conformidade com a,..escritura pública de compra e 
venda lavrada nestas notas, do imóvel do imóvel supra descrito (Mat. 4308), foi 
desmembrada-uma área de 200 ,00m2~ para vender ao Sr. RAIMUNDO PEREIRA 
LIMA FILHO, CPF n.0 392.697.281-53, por compra feita aos Srs. Pedro de 
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20/01/2014. Eu, Nadijanara Madureira Lautenbacher), escrevi. 

AV.8, da matricula 3305. De conformidade com a documentação que me foi 
apresentada, devidamente datada e assinada por quem de direito, procedo com 

\ 
a devida averbacão ao R.1. da matrícula 3305. fazendo nele constar a 

~ - . 
construção de um prédio em alvenaria, coberto de telhas de cerâmica, composto 
por térreo, primeiro e segundo andares, contendo o térreo uma garagem, um 
escritório e dois banheiros, piso de porcelanato, uma cisterna de 10.000L, forro 
em laje, constru ído numa área de 114,00,m2; o primeiro andar contend<;> wma área 
frontal, uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha, uma suíte, dois 
quartos, um banheiro social, uma área áe serviço, piso de porcelanato, forro em 
laje. construída numa área de 123,00m2; e o segundo andar contendo uma área 
frontal, uma sala de estar, uma sala de jantar, uma suíte, um quarto, um banheiro 
sociai, uma área de serviço, uma cozinha, uma cisterna de 5.000L, piso de 
porcelanato, forro em laje e gesso, e construído na mesma área do primeiro andar 
f -4"') 1'\1'\ - 1"\\ 1"-.. --:t-- n<4tf'\ O I"f'\-4 .A L. . ._,_ ,..., ;:--.- .. ..., aJ.,...,.....I . . .... -. : ... .., I ...... . . 4. .- -~--a...." ... \ 
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escrevi. 

R-9- 3305- Instrumento Particutar com efeito de escritura pública nos termos do 
parágrafo quinto acrescido dos arts. 61 da Lei 4.380 de 21 /08/1964, peJo artigo * 
orimeiro da Lei 5.049. de 29/06/1966 e também oelo art. 38 da Lei 9514 ;fi; ' · .:;~ , .. 
20111/1997, firmado em 10 de agosto de 2016, do BRADESCO, N.2 000805379-0-:-- ~- ~ ~o.j 
Vendedores: JOSEFA CLAUDINETE DUARTE SOUZA, servidora públi ~: .... ~ : g ~!-.~ 5 
Municipal, brasileira, RG. n.º 5701477-SSP/PE, CPF/MF n.º 037.070.514-98 ;a ~ :2 ;, ~ 
seu cônjuge JOS~ LINDOMAR DE SOUZA MARANHÃO, autônomo, brasileiro, ~Ôt - a: 

RG. n.o 4819278-SSPPE, CPF/MF n.o 946.619.444-53~ casados sob o regime de 
comunhão parcial de bens posteriormente a Lei 6515177, residentes e 
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domiciiiados na Rua üário josé da Silva, n.2 74, Centro , Quixaba PE. 
Comprador: DAMIÃO GOMES DOS SANTOS, solteiro conforme se declarou: 
maior, capaz, autônomo, bra:;iieiru, RG. n.2 52ô3594-SSPíPE, CPFíiviF 11.2 
025.551.494-81, residente e domiciliado no Sítio Agrestina n.o 1 O, Zona Rural do 

, Município de Quixaba- PE. Valor da Compra e Venda: 500.000,00-{quinhentos mil 
\ íeai~) . O referido 'é veídade. Dou f$. Caíhaíba, 18 de agosto de 2016. Eu 

(Nadijanara Madureira Lautenbacher), digitei, subscrevi e assinei: 

R-1 O - 3305 - Instrumento Particular de Financiamento para aquisição de imóvel,,_ 
ven da e compra e Constituição de Alienação -Fduciária, entre outras avenças, 
firmado em 1 O de agosto de 2016. n.2 000805379-0. Comprador e Devedor 
Fiduciante: DAMIÃO GOMES DOS SANTÇ)S, solteiro conforme se declar:ou, 
maior, capaz, autônomo, brasileiro, RG. n.2 5263594-SSP/PE, CPF/MF n.o 
025.,551.494-81 , residente e domiciliado no SítiO'Agrestina n.o 10, Zona Rural do 
Município de Quixaba - P,E. Credor: BANCO BRADESCO S/A, Instituição 
Financeira-mscrita no CNPJ?MF sob o n .2 60.746.948/0001-12, com sede no~ 
Núcleo .Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n, Vila Vila Vara, Osasco 
- SP. Valor do _Financiamento: 500.000,00 (quinhentos mil çeais). O referido é 
verdade. Dou fé. Carnaíba, 18 de agosto de 2016. Eu (Nadijanara Madureira 
Lautenbacher), digitei, subsc!evi e assinei. · 

R-11 - 3305 - Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto do ano de dois 

mil c:. ~à"71"1itt"l n!!:l I\A!!:~tri,..111~ no ~~n" '"'"netit1 1Í~~ nc:.ll"l 11\An\/~1 · 11M nr6.rlit"l c:.m ...... - ----·---, . ·- ···--··--·- .. ---- , --··- ...... _, __ ,...-·-.....__:_···- . --· -·· · ,....·--·- - ·~ .. 

' alvenaria, localizado na Rua José Fernando de Andrade n.0 401 , no Alto 

Santa Rosa, Distrito. Município e Comarca de Carnaíba - PE, cobeto de _ 

telhs de cerâmica, composto por térreo, primeiro e segundo andares, 
./ 

contendo o térreo, uma garagem, um escritório e dois banheiros, piso de 
' 

porcelanato, uma cisterna de 1 O.OOOL, forro em laje, construída numa áre~ 

de 5,70 metros de frente e fundos por 20,00 metros nas iaterals , 

' (114.00m2); o primeiro andar contendo uma área frontal. umasála mâe 

--jantar, uma suíte, dois quartos, um banheiro social, uma área de serviço, 

-""' 

piso de porcelanato, forro em laje, constriuída muma área de 60,00 metros~ 
f\• ~ 

de frente e fundos por 20,50 meros nas laterais direita e esquerda. ~ ::~ f'S 
·:~ . • t i..~ 

totaizando uma área de 120.50m2: e. o seoundo andar contenbdo um ' :; ~ 

área frôntal, sala -de estar, u~a sa;a ~e jan~r. uma suíte, um quarto, u \~ , ~~ 
~ ~ ~ 

banehril social, uma área de serviço, uma cozinha, uma cisterna de ~~ 

S.OOOmL, pise de procelanato, forro em laje e gesso e construúida 



I ~ ' ' '\ 

' narnesma á1ea cio prirneiro andar ('i23,00iri2), seu respectivo teiTen com 

uma área de 5,70metros de frente e fundos por 20,00 metros nas laterais 

direita e esquerda, totalízando uma área de 114,00m2, confrontando-se 
) -

pelo lado direito com a rua de s-ua situação; pelo lado esquerdo com João 
I 

Pereira Filho; e, pelos fundos com os vendedores, constando como sendo - . 
de propried~de de DAMIÃO_ -GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

autônomo, portador da cédula de. identidade RG número 5263594-SSP/PE; 

Sítio Agrestina n.0 10, Casa Zona Rural, Quixaba PE, registrado sob o n.0 

R.9, da matrícula 3305, _à requerimento do BANCO _BRA,DESCO S/A; 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.0 _ 
I' 

60.746.948/0001-12, com 1sede na cidade de Deus, s/n, ___ osasco - SP, 
~ 

baseado no §7° do art. 26 da Lei 9.514/97, tendo em vista a não purgação 

...- da mora do devedor fiduciante DAMIÃO GOMES DOS 'SANTOS, já 

,, t~lifil"'~rfl""' r~~t~ l"'ni"''~nlirl~rf~ ~ "'rnnriorl~rlo rfn iMr\\t~l f'lhiOtl""' rf~ m~tríl"'r ''~ -.,--····----, . ---- --· ·--··---- - - ·-c: ··-- -..-- -- ··· ·-. - · __ .J _ __ -- ••• - ... ·--·-

3305, supra discr~minado, em favor daquele- BANCO BRADESCO S/A -, 

observavadas todas - as formalidades lega_is, ficando o ora adquirente 

investido na plenitude da propriedade do imóvel supra descrito e 
- ~ 

confronta_do. O referido é verdade. Dou fé. Eu ~~a9ijanara Madureira 

Lautenbacher), Oficial do Registro Geral de Imóveis, lavrei, subscrevi, dou 

~eassino.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~-~~ · 

~--o-q-ue_s_e_c_o_n_t-in_h_a_d_a-re_f_e-rid_a_m_a_t-rí-cw-:..,d-a_q_u_e_' c_o_p_, ie_i_fi-,e-lm- e-nt_e_, -do-'--o-ri~g::.:.inal. O 

refe · o
1 

é v rdade. Dou fé. Carnaíba, 30 -- de agosto de 2018. 
E,. _, .. ,"',.,;;"""' .. " ~~..~~ ..... ,.,, ... e ... " ' "' ·+""'b""he .. ' d'1g••e• subscre"·l Y -1 \i'tClUIJCI!ICliCl i\itQUYI IIQ L..QY~vll Clvll lj, H. 11 y 

e ssineL 
EMOLJTSNRIFERC. R$ R$ 32,21. Conforme guia de pagamento no 9184645. 
Selo dtgital no. Consult~ a autenticidade do selo em www_tjpe.ju.s":"br/selodigital. O 
referído é er ade. Dou fé. Carnaíba, 29/08/2018 15:05:44. Eu, 
~~~Lrt:ld~~_::: ___ (Nadijanara Madureira Laute-nbacher), Notáría e Oficial 

o Registro Gera de lmóve~s. digitei, subscrevi e assinei. 
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