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11 ° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PLINIO ANTONIO CHAGAS, Bacharel em Direito, Décimo Primeiro Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, 
C E R TI F I C A, a pedido do(a,s) interessado{a,s), que, revendo o Livro 2 (dois) de Registro 
Geral do Serviço de Registro de Imóveis a seu cargo, dele consta a matriculado teor seguinte: 

> 

LIVRO N92 - REGISTRO 
G ERA L 

ll2 CARTÓRIO DOREGISTRO DE IMÓVEIS 
de São Paulo 

Sao Paulo. 12 de agosto de 19 87 . 

IMÓVEL:- TERRENO situado à Rua Visconde de PoftO Seguro, SÍtio Cor-
deiro, no 29C Subdiatrito-Sento Amaro, com a ares de B60,23m2, medin 
do 17,38m de frente para a Rua Visconde de Porto Seguro, do marco E~ 
ao F, de planta do desdobro, com igual med i da nos fundoe, entre oe
marcos N-M, conrrontando com propriedade de 08 isy Ruth Igel e Imaven 
Administração e Vendas Ltda, de frente aos f undos de ambos os lados, 
mede so,oom, confrontando do lado direito de quem da rua olhe para o 
imÓvel, do marco E ao N, e 8 esquçrda do marco F ao_M, com proprieda 
de de Da1ey Ruth Igel e Imaven Imoveie Adm1n1streç ao e vendas Ltda, , 
sendo Que o imovel dista B3,38m da esquina de Rua Job Lane. Contri-
buinte nC 088.267.0116-0. 

PROPRIETARIAS:- OAISV RUTH IGEL, que quando casede pelo regime da ae
parsçao de bens, aesinevs DAISV RUTH IGEL HDFFENBERB, RG. eob o nc - -
1.916.993-SP e CPF na 019.195.717/87, brea1lelra, desqui~ada, arquit~ 
ta, ree. e dom1c1l1ada na cidade do Rio de Janetro, RJ, a Rua Pruden
te de Morais, nO 1.668, aptC 601, e IMAVEN - IMÓVEIS ADMINISTRAÇ~O E 
VENDAS LTOA, com sede neste Capital, à Avenida Brigadeiro Luiz Anto
nio, nO 1343, 90 andar, inscrita no CGC na 61.604.112/0001-46. 

REGI STRO ANTERIOR:- Transcrição nc 77.782 (R.l/M.l91.527), deste Re-
g1atro. ~t-J__ ...... --.A~·~ ....... 

, 
R.l/203.382:- Por escr i tura de 14 de outubro de 1986, do Cartorio de-
Notas de Capele do Socorra, desta Capital , livro 137, fle 93/95 o -
imÓvel foi VENDIDO à LVGIA & NANNV ARTESANATO , CONFECÇ~ES E COMlRCIO 

' LTDA, com sede neeta Capital, a Rua Constantino de Souza, 1273, Ca~po 
Belo, i.nscri ta no CGC nC 53.227.120/0001·92 , MARIANNE SYLVIA MORENO -
fRY, RG. nO 5.812.979-SP, CPF no 667.695 . 158/49 1 braeil~ira, casada-
comerci an t e, res . e domiciliada nesta Capital, a Rua Joao de Souza -
Dias, n C 1.335, apto 171, Campa Belo, e LYBIA MORENO, RG. 5. 054.529-
SP, e CPF nC 042.448.258/43, breeile1re,,sol teiraJ maior, comerciante 
residente e domicil i ada neste Capital, a Rua Jose Gambar1n1, no 95,
Jardim Cordeiro , pelo velar de CzS 1.200.000,00. 
Data da matricula. rJ0Jb~/~ 

·'7c': .... •• -• wn• •-
ot'Mel 
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Av.2/203.382:· Com fundamento no artigo 213, § 1° da Lei 6.015/73. procede-se a 
presente, à vista do titu lo que deu origem ao registro n° 1, para retificar o mesmo e 
constar que o imóvel f oi adquirido apenas por L YGIA & NANNY - ARTESANATO, 
CONFECÇÕES E COMÉRCIO L TOA, representada por suas sócias Annemarie lsa 
Moreno, casada, Marianne Sylvia Moreno Fry, casada, e · reno, solteira, 
maior, e não como constou no referido registr 
Data:- 04 de março de 1999. 

R.3/203.382:· Por escritura de 15 de março de 1.999, do 6° Cartório de Notas desta 
Capital. livro 2.745 fls 389, LYGIA & NANNY ARTESANATO CONFECÇÕES E 
COMÉRCIO LTOA., inscrita no CGC no 53.227.120/0001 -92, com sede nesta Capital. 
à Rua Princesa Isabel no 413, vendeu o imóvel a GUSTAVO ADOLFO FUNCIA 
MURGEL, RG. 8.537.136-SSP/SP e CPF n o 074.259.248-03, brasileiro, solteiro, 
maior. administrador de empresas, res!dente e domiciliado nesta Caoital, a Rua 
Visconde de Porto Seguro no 1.359, pelo preço de R$ 260.000,00., venda essa feita 
com pacto comissório nos termos do artigo 1.163 • 
Data:- 30 de março de 1999. 

CALEM/ . ----·--

Av.4/203.382:- Por requerimento de 11 de julho de 2000, procede-se a presente para 
constar o cumprimento do pacto comissório mencionado no re istro no 3, em virtude 
da qu1tação total do preço ajustado naquela aliena 
Data:- 26 de julho de 2000. 

,---

R.S/203.382:- Por instrumento particular de 21 de agosto de 2007, com fOf"Ça de 
escritura pública, nos termos e fonna das Leis 4.380164 e 9.514197, GUSTAVO 
ADOLFO FUNCIA MURGEL, CPFIMF n2 074.259.248-03, solteiro, já qualificado, 
vendeu o Imóvel a EDUARDO NATRIEU PINTO DE ALMEIDA. RG n9 20.221.632-9-
SSP/SP e CPF/MF n2 182.449.288-08, empresário, e sua mulher MARIANA COSTA 

· Continua na ficha 02-
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LIVRO N2 2 - REGISTRO 
GERAL 

em:~:::;] [ ';c;:] 
11 2 CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

de São Paulo 

Continuação 

DE ALMEIDA, RG n2 30.427.976-6-SSPISP e CPFIMF nv 295.667.638-59, do lar, 
brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da 
Lei 6515n7, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua VIsconde de Porto 
Seguro, n2 1321, Chácara Flora, pelo preço de R$596.250,00. Base de Cálculo/ITBI 
- R$596.250,00. 
Data:- 25 de setembro de 2007. 

R.6/203.382:- Por instrumento particular de 21 de ago.sto de 2007, com força de 
escritura pública, nos termos e forma das Leis 4.380/64 e 9.514197, EDUARDO 
NATRIELI PINTO DE ALMEIDA e sua mulher MARIANA COSTA DE ALMEIDA, já 
qualificados, alienaram flduciarlamente o Imóvel, juntamente com outro, !!J1 
garantia, nos termos da Lei n2 9.514197, ao BANCO BRADESCO S/A., CNPJIMF n2 

60.746.94810001-12, com sede em Osasco, neste Estado, na Cidade de Deus, pelo 
valor de R$1 .325.000,00, correspondendo o valor de R$596.250,00 ao imóvel 
desta matrícula, pagável por meio de 240 prestações mensais e sucessivas, com 
juros anuais à taxa nominal de 12,28% e efetiva de 13,00%, vencendo-se a 
primeira em 21/09/2007, reajustáveis as prestações na forma do título. Valor do 
imóvel para fins de leilão extrajudicial : R$860.000,00. 
Data:- 25 de setembro de 2007. 

Av.7/203.382: CANCELAMENTO DE ALIENACÃO FIDUCIÁRIA (Prenotação n° 
1.134.196- 27/11/2015) 
Pelo instrumento particular de 26 de novembro de 2015, o BANCO BRADESCO S/A. 
deu quitação aos devedores e autorizou a presente averbação para constar o 
cancelamento da propriedade fiduciária constitufda pelo registro n° 6 , nos termos e 
para os fins do artigo 25 da Lei 9.514/97. 
Data: 04 de dezembro de 2015. 

Este ato foi verificado, conferido e assinado digitalmente por 
LUCIANE DIAS FRANC0:27552587806 

Hash: CA64C3AAC190DABB94396C7D773BA1BE 
(Matricula em Serviços Onllne - www.11rl.com.br) 
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R.8/203.382: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (Prenotação n° 1.134.698- 04/12/2015) 
Pela cédula de crédito bancário n° 237/1065/03122015-00, emitida em 03 de 
dezembro de 2015, nos termos da Lei Federal n° 10.931/04, com efeitos de escritura 
pública, na forma do artigo 38 da Lei Federal 9.514/97, EDUARDO NATRIELI PINTO 
DE ALMEIDA e sua mulher MARIANA COSTA DE ALMEIDA, administradora, 
residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Visconde de Porto Seguro, n° 1.359, 
Jardim dos Estados, já qualificados, alienaram fiduciarlamente o Imóvel. em 
garantia, ao BANCO BRADESCQ S/A., inscrito no CNPJIMF sob o n° 
60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/n°, Osasco, neste Estado, pelo 
valor de R$1 .000.000,00, pagável por meio de 60 parcelas mensais, no valor de 
R$30.370,56, cada uma, vencendo a primeira em 01/02/2016 e a última em 
01/02/2021 , com incidência da taxa efetiva de juros mensais de 1,90%, 
correspondendo a taxa efetiva de juros anuais de 25,34%, na forma e condições 
estabelecidas no trtulo. Figura como avalista FERNANDO NATRIELI PINTO DE 
ALMEIDA, CNH n° 02781528281-DETRAN/SP, CPF/MF n° 174.229.648-39, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bragança Paulista, 
n° 247, Santo Amaro. Valor do imóvel para fins de público leilão: R$1 .300.000,00. 
Data: 04 de dezembro de 2015. 

Este ato foi verificado, conferido e assinado digitalmente por 
LUCIANE DIAS FRANC0:27552587806 

Hash: CA64C3AAC 190DABB94396C7D773BA 1BE 
(Matrícula em Serviços Onlfne • www.11rl.com.br) 

Av.9/203.382: ADITAMENTO (Prenotação n° 1.136.979- 28/12/2015) 
Pelo instrumento particular de 28 de dezembro de 2015, EDUARDO NATRIELI PINTO 
DE ALMEIDA e sua mulher MARIANA COSTA DE ALMEIDA, na qualidade de 
devedores, e ela ainda na qualidade de avalista; FERNANDO NATRIELI PINTO DE 
ALMEIDA, na qualidade de avalista, e BANCO BRADESCO S/A, na qualidade de 
credor, todos já qualificados, aditaram a cédula de crédito bancário registrada sob o n° 
8 nesta matricula, a fim de constar que o valor do crédito passou a ser de 
R$1 .200.000,00, pagável por meio de 60 parcelas mensais, no valor de R$35.958,44, 
cada uma, vencendo a primeira em 01/02/2016 e a última em 01/02/2021 , com 
incidência da taxa efetiva de juros mensais de 1,90%, correspondendo a taxa efetiva 
de juros anuais de 25,34%, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas na cédula ora aditada. Valor do imóvel para fins de público leilão: 
R$1 .976.000,00. 
Data: 28 de dezembro de 2015. 

Este ato foi verificado, conferido e assinado digitalmente por 
ALEX SANDRO ARAUJO SJLVA:34030720889 

Hash: E04C369090990CD5FC434090891 A71 A 1 
(Matricula em Serviços Onllne · www.11ri. com.br) 

- Continuanaficha03-

Pág: 00004 /00005 



.. ~r;r 

,~_);Y 

~ ~~·~ 
lllltl llll lll 1 111 1 111~ 1111 11111 ~~~ 11111111 
11RI 00000097 REGISTRODE IMÓVEIS 

11• OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

LIVRO N° 2 - REGISTRO 
GERAL 

11° REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO 
CNS N° 11 .117-9 

Continuação 

Av.10/203.382:- CONSOLIDAÇÃO (Prenotação n° 1.147.066- 20/04/2016) 
Pelo requerimento de 09 de agosto de 2018, e à vista da certidão expedida por esta 
Serventia no dia 26 de julho de 2018, que informa sobre a intimação dos fiduciantes 
quanto ao decurso do prazo de 15 dias sem que tivesse ocorrido a purgação da mora 
em que foram constituídos com a referida intimação, foi solicitada a presente 
averbação, com fundamento no parágrafo 7° do artigo 26 da Lei Federal 9.51 4/97, a 
f im de constar a consolidação da propriedade do imóvel desta matrícula, em nome do 
credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A., já qualificado, tendo sido atribuído como 
valor consolidado da dívida objeto da cobrança a importãncia de R$1.300.000,00. 
Data: 23 de agosto de 2018. 

Este ato foi verif icado, conferido e assinado d igitalmente por 
CAROLINE LIMA COSTA:39603150827 

Hash: C368854804E34F04C0005AA677E7C999 

CERTIFICO, para fins" de ' a'ut~nticaÇcJo,' confo;.~e faculta·~ par~gr'ãio JO do artigo 19 da 
Lei n°6015, de 31.12.1973, que foi extraída por meio reprogr~fico a presente CERTIDÃO 
COMPLETA E ATUALIZADA DO REGISTRO,retratando fielmente o que se contém no original da 
matricula , r e fletindo a situaçcJo jurídica da propriedade,abrangendo alienações e 6nus 
reais, bem como citações em ações reais ou pessoais reipersecutórias, enfim t odos 
os atos relativos ao imóvel e os direitos sobre ele constituídos . CERTIFICO, mais, 
que sendo a data da abertura da matricula, ou do registro anterior, de 20 anos atr~s, 
servir~ a presente como certidcJo vinten~ria (prov . 20/ Cap.XX das Norma s de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça) . O referid 

São Paulo , 23 de Agosto de 2018 

Custa s e emolumentos 

Solicite Certidões também pel nosso slte: www.11ri.com.br 
11" Oficial de Registro de I mó ls - PLINIO ANTONIO CHAGAS 

do titulo . 

Rua Nelson Gama de Oliveira, 235- V.Andrade- CEP 05734-150 • Sao Paulo· SP 
Tel.: (1 1)3779-0000 

R. Nelson Gama de Oliveira n.• 235 - Vila Andrade- São Paulo - SP- Cep 05734-150 - Te I.: ( 11) 3779-0000 
______________ _.E:mail:sac@ll ri.corn.bt. -. .Si te; www.llri.com.br 
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