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8. ° CARTÚRIO DE REGISTRO DE IMÚVEIS 
de São Paulo 

São Paulo, 13 de setembro de '1983 

U•a casa e seu respectivo terreno, situadGe 
' a Rua V1cent• Giusti, nQ 48, antiga rua ou pasaagam particu-
lar ~~e tinha entrada pelo nQ 126 da Rua Matarazzo, no ·15g -
Subdietrito · ... Bom Retiro, distante 109,50m da •squina da Rqa 
Matarazzo, medindo .5,50m de frente, por 17, 30m do làde · eaquaJ: 
do; 16,25m do lado direito, tendo nos fundos a meama largura 
da frente, encarra~do a área de 99,75m2, maia ou menos, con 
frontanà• do lado direito, da quem da rua o olha, com a casa 
ng 46, da R~a Vicente Giusti, pelo lado esquerdo c~m o pré
dio nQ 18, da Rua Solon, 11 pelos fundos com c· prárJio ng 43,d 
Rtsa Camila Potenza F'orta, sendo que, anteriormente, ·canfront 
va do ladm eequardo com propriedade de 'JÚlio Anastácia Caval 
cante .e nas fund~a com propriedade de Onofre Batista. Inseri 
to na~ Cadastro .da Ccu'ltribuintaa da Prefeitura Municipal eob 
ng Ol9.l03.00l9•5.-

PRO~RIEiiRIO~a- WILSON BAPTISTA, apoeantadG, 
•· eua mulher SELEIDA O~ OLIVEIRA BAPTISTA, profeseo•a, braei

leiraa, CIRG nos 3.068.452-SP a 2.2BJ.,J4•SP,CIC ngs ~ ••• ~••• 
070.129 . 378-53 e 518 . 576.188-lS, oeaadoa pelo regim·e da comu• 
nhão de bana, anta• da vigência da Lo1 6.515/77, residentes • 
domiciliados nest~ Capital, à Rua Antônio Hajjar,nR 57.-

o 

_k""'~~......_ .... ____ ~ 
R.l/ ·64.399 Por aecr·itura àe ven~a a compra àa 22 de S90.! 
to de 1983, Gia nota• do 26g Tabelião local (Lvl2 84) •fle.lJJ) 
ea proprietário~ transmitiram a M~RIO DE LdCIA, eoltai~e, ••-

~ dico, CIRG nQ 2.731.801-SP,CIC nQ 196.683.338·53, residen'l 
à Rua Guaporé,RQ )95, a M~RCIO O~ LÚCIA e $U8 mulher MARIA -

(contint~• n~- vareo) .nl. 
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MERCEO,ES o,~ Lt1CIA, do comércto, oasad0s pelo regime Qa ·comu
nhãO de be~e, antes da vigência ·qa Lei 6.515/77, CIRG age ••• 

4.296.DJ7 .• 10.667.493-SP, CIC nn 04~.158.,06·68, residentes 
' ... a Rua Antenio Ceruja,n2 235, apto.4lJ todos buaailairo•, a à! 
miciliadoa nesta ~apital, imível matriculado, pelo valor de 
~ 6.oao.aoa,oo.- são P u embro Ge l9Bl. o Eaorw-

~~~--------~~--------~--~--·0 Escrevente Autoriz_ 

, 
·eaor!tttra •tras ràfazoid'a, es 

atuaia prapriet,rioa, M~RIO DE u!ciA, aolteire, maior, • MÁR
CIO DE LdClA e aua mulher MARIA MERCEOES DE LdCIA, atra• q~a-

. • # ~ 

lificadae, deram o imovel matrioGJlado, em primeiro, unica • 
espacial hipoteca, a favor do• antigos proprietáriea, WILSON 
BAPTISTA e eua mulher SELEIDA ·DE OLI\/f:IRA BAPTISTA, atra• qu.! 
li ficado a, pera garentit' ll dÍvida do velar ti e (l$ s.-ooo.:ooo, ao, 
que ear& Pata. por meio da 03 parcelaa m•n•ai• e s1m juraa,••s 
do 1 da.~ 2.aoo.oou,oo, 1 àa ~ l.DoB.DDQ,oo e 1 de •••••••••• 
~- 2 •. oa.m .• oca, we, )fttncal!td~-··· e JDr>imeiro no di li 20 ela ••tembrC!l 
d 983. Seó -P.at~ 3 ro de l983. O Eacreventa1.-

~- ----
l--'!"owJ-;:..--~-"""""~ ..... ._--~-J O Escrevente Autorizadot -

v.3/64.399 À vis~a do instrumento partioular de quitação 
de ll de março de 1. 98.5 e por autorização expressa dos cre-/ 
dores, procedo ao cancelamento da hipoteca registrada sob n~ 
2, nesta m !cula. São Pau 3 de Abri a .985. O Es-/ 

• O Esc~even 
--~------~~~~~----~---·r---~-- -

AV.4/64.399. Conforme se vertfica da escritura adiante / 
mencionada e do aviso reoibo muni.oipal n~ 007.057/86, a oa-

· "' continua na fioha n Q 02 • wg. 
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São Paulo, 19 de janeiro de 198 7 • 

sa nº 48 da rua Vicente Giusti, passou a ter o n2 144, da 1 
rua:;- são P 19 de janeiro de 1987. O Escrevente: 
~ · ~ • O Escrevente Auto-

R-5/64.399· Por escritura de venda e compra de 28 de ou -tubro de 1986, de notas do 132 Tabelião local (Livro 2.581-
folha 277), os propriet~rios, MÁRIO DE UÍCIA, solteiro, - -
maior, comerciante, CIRG n2 2.731.801-SP e CIC numero - - -
196.683.338-53, residente na Rua Guaporé, n2 395, e ~RCIO/ 

, , 
DE WCIA, comerciante, e ,sua mulher MARIA MERCEDES DE LUCIA , ,.. 
do comercio, casados pelo regime da comunhao de bens,~ ante-
riormente à vigência da Lei nº 6.515/77, CIRG n9s 4.2g6.031 
SP e 10.667.493-SP, C!C nº 049.158.606-68, residente na Rua 
Vicente Giusti, nº 52, todos brasileiros e domioiliad os ne!!_ 
ta Capital, transmitiram a EDISON DE ALfolEIDA, brasileiro, I 
comerciante, CIRG nQ 7.199.039-sP e CIC n 2 007.703.818-55,/ 
casado p~lo regime da comunhão parcial de bens, nos termos/ 
da Lei nº 6.515/77, com Cristina Francisca Bortoliero de A1 
meida (CIRG nº 12.511.196-SP), residente e domiciliado nes
ta Capital, na Rua Apinagés, nº 385, aptº 63-A, o imÓvel ~ 
triculado, pelo valor de Cz$ 31.000,00.- são P~l9 de I 
janeiro de 1987. O Esorevente: __ ·.& ....... ..-:qa(~-./ __ _..~ ...... -----
~/ • O Escrevente Autorizado: ________ _ 

.....,..~~e~d~~~""'""""· -----· ~-........ .., __ . y 
Av-6. Protocolo n° 575.422, em 11104/2012. SEPARAÇAO. Os proprietários, 
EDISON DE ALMEIDA e .sua mulher CRISTINA FRANCISCA BORTOLIERO DE 
ALMEIDA, separaram-se consensualmente, voltando ela a usar o nome de solteira, 
CRISTINA FRANCISCA BORTOLIERO, por sentença proferida em 1 O de junho de 

- 1.988, pelo Juizo de Direito da toa Vara da Família e das Sucessões, desta Comarca, 
conforme requerimento de 11 de abri.! de 2012 e certidão de casamento identificada 
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pela matricula 111245 01 55 1983 2 00008 163 0001833-07, expedida em 10 de abril 
de 2012, pelo Oficial do Registro Civil do 15° Subdistrito - Bom Retiro, desta 
Capital. São Paulo, SP, 12 de abril de 2012. 

Mariana~~gues Alves - escrevente 

i 

R·7. Protocolos n°s 581.863, em 19/07/2012 e 583.148, e 01108/2012. VENDA E 
COMPRA. Por instrumento particular de 12 de julho de 2 , aditado por outro de 01 
de agosto de 20 I 2, com força de escritura pública, os roprietários, EDISON DE 
ALMEIDA, brasileiro, separado, comerciante, RG n° 7.199.039-SP~ CPF n° 
007.703.818-55, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua do Bosque, 400, Barra 
Funda, e CRISTINA FRANCISCA BORTOLIERO, brasileira, separada, do lar, RG n° 
12.511.196-SP, CPF n° 132.014.908-14, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua 
Vicente Giusti, 144, Bom Retiro, transmitiram o IMÓVEL a LUCIANO BARROS 
DA SJL VA, gerente administrativo, RG n° 30.666. 704-SP, CPF n° 220.686.548-30, e 
sua mulher GISELLE GEÓRGIA TSOULFAS, dentista, RG n° 30.095.1 11-5-SP, CPF 
0° 294.468.348-99, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na 
vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Antônio 
Coruj 164,_ Bom Retiro, pelo valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil 
reais). aulo, SP, 09 de agosto de 2012. 

R-8. Protocolos n°s 58L863, em 583.1.48, 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pelo mesmo instrumento particular de que trata o 
registro anterior, os atuais proprietários, LUCIANO BARROS DA SILVA e sua 
mulher GISELLE GEORGIA TSOULFAS, como devedores-fiduciantes, transferira, 
por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (Lei 9.514/97), a propriedade resolúvel do imóvel à 
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS L IDA, com sede na Cidade 
de Deus, Vila Yara, em Osasco - SP, CNPJ n° 52.568.821/0001-22, como credora
fiduciária, para garantir a dívida de R$ 205.114,71 (duzentos e cinco mil cento e 
quatorze reais e setenta e um centavos), relativa à totalidade dos saldos devedores 
existentes para as seguintes cotas de consórcio: a) 363 do Grupo 427: R$ 18.474,09 
(dezoito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e nove centavos), correspondente a 
42,6746% do valor do bem objeto do plano, a ser amortizado em 83 (oitenta e três) 

Continua na ficha 03 
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DA COMARCA DE SÃO PAULO 

São Paulo, 09 de agosto de 2012 

parcelas mensais e sucessivas do valor, na data do título, de R$ 222,63 (duzentos e vinte 
e dois reais e sessenta e três centavos) - cada parcela corresponde ao percentual de 
0,5142% do bem, exceto a última que será de 0,5102%, vencendo-se a primeira em 
10/08/2012 e a última em 10/06/2019~ b) 215 do Grupo 462: R$ 24.449,33 (vinte e 
quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), correspondente 
a 60,8536% do valor do bem objeto do plano, a ser amortizado em 87 (oitenta e sete) 
parcelas mensais e sucessivas do valor, na data do título, de R$ 281,00 (duzentos e 
oitenta e um reais)- cada parcela corresponde ao percentual de 0,6994% do bem, exceto 
a última que será de 0,7052%, vencendo-se a primeira em 10/08/2012 e a última em 
10/10/2019; c) 240 do Grupo 565: R$ 37.306,97 (trinta e sete mil trezentos e seis reais 
e noventa e sete centavos), correspondente a 74,2645% do valor do bem objeto do 
plano, a ser amortizado em 1 O 1 (cento e um) parcelas mensais e sucessivas do valor, na 
data do título, de R$ 369,38 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos)
cada parcela corresponde ao percentual de 0,7353% do bem, exceto a última que será de 
0,7345%, vencendo-se a primeira em 10/08/2012 e a última em 10/12/2020; d) 027 do 
Grupo 534: R$ 41.398,34 (quarenta e um mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e 
quatro centavos), correspondente a 62,7379% do valor do bem objeto do plano, a ser 
amortizado em 95 (noventa e cinco) parcelas mensais e sucessivas do valor, na data do 
título, de R$ 435,79 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)- cada 
parcela corresponde ao percentual de 0,6604% do bem, exceto a última que será de 
0,6603%, vencendo-se a primeira em 10/08/2012 e a última em 10/06/2020; e) 392 do 
Grupo 458: R$ 41.742,99 (quarenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e 
noventa e nove centavos), correspondente a 65,1429% do valor do bem objeto do plano, 
a ser amortizado em 87 (oitenta e sete) parcelas mensais e sucessivas do valor, na data 
do título, de R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) -
cada parcela oorresponde ao percentual de 0,7488% do bem, exceto a última que será de 
0,7461%, vencendo-se a primeira em 10/08/2012 e a última em 10110/2019 e t) 381 do 
Grupo 460: R$ 41.742,99 (quarenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e 
noventa c nove centavos), correspondente a 65,1429% do valor do bem objeto do plano, 
a ser amortizado em 87 (oitenta e sete) parcelas mensais e sucessivas do valor, na data 
do título, de R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) -
cada parcela corresponde ao percentual de 0,7488% do bem, exceto a última que será de 
0,7461%, vencendo~se a primeira em 10/0?12012 e a última em 10/10/2018~ O saldo 
devedor será reajustado pela variação do Indice Nacional do Custo da Construção -
INCC, da Fundação Getúlio Vargas. Para efeito de venda em público leilão foi indicado 
para o imóvel o valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Os 
créditos decorrentes dos consórcios foram utilizados na aquisição do imóvel, nos termos 
do registro n° 7. São Paulo, SP, 09 de agosto de 2012. 

Continua no verso. 
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sé~~- autorizado 
Av-9. Protocolos n°s 581.863, em 19/07/2012 e 5 .148, em 01/08/2012. AFETAÇAO. 
Os direitos do credora-fiduciária, BRADESCO ADMJNISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS L TDA, adquiridos nos termos do registro n° 8, conforme artigo 5°, 
parágrafo 5°, da Lei 11.795, do 08 de outubro de 2008: a) não se comunicam ~om o seu 
patrimônio; b) não respondem, direta ou indiretamente, por qualquer obngação da 
administradora; c) não compôem o elenco de seus bens e direitos, para efeito de 
liquidação judicial ou extrajudicial, e d) não podem ser dados em garantia de seus 
débit s. , -o Paulo, SP, 09 de agosto de 2012. 

Av-1(). Protocolo n° 701.064, em 10/04/2018. CONSOLIDAÇÃO DA . 
PROPRIEDADE. A propriedade resolúvel objeto do registro n° 8, foi consolidada em 
nome da credora-fiduciár.ia, BRADESCO ADMJNISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
L TDA., pelo valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), nos termos 
do artigo 26, § 7° da Lei 9.514/97, em razão do inadimplemento dos devedores
fiducíante. LUCIANO BARROS DA SILVA e sua mulher GISELLB GEÓRGIA 
TSOULFAS, regulannente constituídos. em mora à vista do requerimento datado de 21 
de março de 2018. São Paulo, SP, 24 de setembro de 2018. Analisado por Maria 
Aparecida de Freitas Lima Assis - escrevente e conferido por Maria Rosilandia 
Medeiros Bezerra - escrevent,::. 

uta 
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Protocolo no 701.064 
CERTIFICO que , nada mais consta desta matrícula. CERTIFICO, finalmente , que , o imóvel 
objeto da presente certidão, pertence a esta Serventia. desde 15/05/ 1939. O referido, em forma 
reprográfica, nos termos do § I 0 do artigo 19 da Lei no 6.015/73. é verdade e dou te. São Paulo, 24 
de setembro de 2018. 

O Escrcyente Autorizado que a subscreve: 

Apenas para os fins do item 59, letra "c", do Capítulo XIV, das NSCGJ, vtüida por 30 (trinta) 
dias, deverá ser contada da data da assinatura digital, sem importar reserva de prioridade. 

1 /3f.I6JC3070106-IZFJ04Fl81' 

CHAVE: b9fl-dec9-663b-996e-e12c-3488-Sb8b-l 07a 

o 
ri 
o 
L() 

cn 
L() 

<( 
<( 


	MATRICULA CONSOLIDADA I
	MATRICULA CONSOLIDADA II

