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Sylvio Rinaldi Filho 
Oficial Registrador 

Umacasa •m fase de construção, de tijÓlos, coberta de telhas, aituad• à 
Rua Es me r alda, sem nú~ero, no Bairro Alto do Sumaré, nes ta cidade, e o -
respec tivo terreno, lote n . 13, da quadran. 13, de formato irregular, m~ 
dindo lo m. de frente, 36,6o~. de uml a do,37 1 oo m. de outrolado, ou seja 
368,oo m. quadrados, confrontando, pela frente com a via pÚblica,por um 
lado com o l Óte 15, por outro com o lÓte 11 e pelos fundos com o lÓte 14 

AV2- 659 - ConfÓrme certid;o ex tra! ~a em 05.4.76 pela Prefeitura Munici
pal de Ba r retos , foi edificadÓ no t e rr eno um prédio qu e , digo , Ba rr otos, 
o prédio constante da matricula tem atualmente o n. 55 . Em 07 de abril 

19' Eua. ' p escrevente oatilografei . U Oficial ,--
U~ ... ~ -· · .:' 

FICIJtt:-i:lE..E~J~IS~~O DE IMÓVEIS 

PROPRIETÁRIO: joão PAULO DE ARAU JO, Barretos, br sileiro, operário, sol -
t-eiro .-
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(oont.!4-K.659)proo.767/82, hoaolosado ror sentença de o6/l2/l982, -- ~ 
transitada ea 3ulg.So D.a ••a data, ea "firtade do taleoillanto de ~ O 

§ 

; 

ri-pedea J.l•e• de Sousa, o iacSTel obJeto deiJta aatrioula Paliado ea - :o 
Crtl50.ooot. ... to1 a~riba:!do ' TIJl80• .llins DW S011ZA, bruileiro, ba:Aol - m b ~· 
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R6 - •• 659- Por eeo t ra de "nd e o apr 1 :.r.Sa ea o)/J•eiro/ ~Q <\\\\\~~ 
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UVRON."2·REGISTROGEIW. (_ ~· 
c MATRIC~~;~ [FI~~] 

Barretos, 

R.S/659 - (alienaçao fiduciária em garantia) 
Em 13 de maio de 2015. 

13 de 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
BARRETOS-SP 

maio de lOlS 

Pela cédula de crédito bancário -crédito pessoal n° 237/0144/12052015-01, emitida nesta 
cidade em 12 de maio de 2015, os proprietários DAVID ALVES DE SOUZA, brasileiro, 
engenheiro, portador do RG D0 8.838.343-5SP/SP e do CPF n° 746.095.728-34, e sua mulher 

~ SUZIMAR BORACHI ALVES DE SOUZA, brasileira, secretária, portadora do RG n° 
~ 14.432.760-SSP/SP e do CPF n° 055.697.568-50, casados pelo regime da comunhlo parcial 

de bens, na vig!ncia da Lei 6.515177, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Safira, n° 
76, bairro Alto Sumaré, ALIENARAM FIDUCIARIAMENTE o imóvel objeto desta 
matricula, na forma da Lei n° 9.514/97, ao BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira 
de direito privado, com sede na Cidade de Deus, no municfpio de Osasco, deste Estado, 

-< inscrito no CNPJIMF sob o n° 60.746.948/0001-12, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 
-1 reais), correspondente ao valor do crédito constante da c6dula de crédito bancário respectiva, 

-~ emitida pelo proprietário David Alves de Souza, já qualificado, e que será pago na praça de 
~ sua emisslo, em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, capitalizadas diariamente, e 

Nt.fb sobre as quais inciditlo juros pré-fixados à taxa efetiva mensal de 1,870/o (um inteiro 
~(j percentual e oitenta e sete centésimos de inteiro percentual), correspondente a taxa efetiva de 

Qft;, ~ ~,89% (vinte e quatro inteiros percentuais e oitenta e nove centésimos de inteiro percentual) 
~O t:,fl ~_ç~'\~ ao ano, sendo cada parcela no valor de R$1.450,44 (mil e quatrocentos e cinquenta reais e 
S , d.~'~\, ~\."~ quarenta e quatro centavos), vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2015 e a última em 15 

~\~~ ~ de maio de 2021, sendo esta a data de vencimento da obrigação contratada. Valor do imóvel 
~ para efeito de venda em público leilllo: R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Prazo de 
~ carência para pagamento de prestaçAo ou obrigaçAo vencida: 15 (quinze) dias. As demais 
o condições e obrigações ajustadas constam da c6dula Titulo prenotado sob n° 215.658 em 12 
- de maio de 2015. 
~ o 

O Escrevente Autorizado, 

A V.9/659 • (aditivo) 
Em 20 de agosto de 2015. 
Nos termos do instrumento particular de aditamento à cédula de crédito bancário, cuja 
garantia hipotecária se encontra registrada sob n° 8 nesta matrícula, finnado nesta cidade em 
06 de julho de 2015, pelas mesmas partes que compuseram aquele negócio jurídico, procedo 
esta averbaçlo para constar que, sendo o valor do crédito alterado para R$51.654,60 
(cinqucnta e wn mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), o qual será 
pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, capitalizadas diariamente, e sobre as 
quais incidirlo juros pré-fixados à taxa efetiva mensal de 1,870/o (um inteiro percentual e 
oitenta e sete centésimos de inteiro percentual), correspondente a taxa efetiva de 24,90% 
(vinte e quatro inteiros percentuais e noventa centt!simos de inteiro percentual) ao ano, sendo 
cada parcela no valor de R$1.445,91 (mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais c noventa e 
dois centavos), vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2015 e a última em 15 de maio de 
2020, sendo esta a data de vencimento da obrigaç&> contratada. Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições ajustadas. Título prenotado sob no 217.574 em 06 de agosto de 
2015. 

O Escrevente Autorizado, 

AV.10 /659- (consolidaçao da pr riedade.fiduci · 'a). 
Em 27 de setembro de 2018. 
Pelo requerimento outorgado na cidade de São Paulo, Capital deste Estado, em 13 de 

Rua Argentina, 1570- Bairro América- BarretosjSP- CEP: 14783-192- contato@registrobarretos.com.br- Fonej Fax: (17) 3321-2727 
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(c:onti•uaçlo da AV.tO ... ) - setembro de 2018, instruido com o comprovante de 
recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis- ITBI n° 16289, expedido pela 
Prefeitura Municipal de Barretos, procedo esta averbação para constar que a propriedade 
ftdue~ria do imóvel objeto desta matricula, constante do R.8, foi CONSOLIDADA em 
nome do credor BANCO BRAD.ESCO S.A, com sede na cidade de Osasco, Estado de São 
Paulo, no Núcleo Administrativo denominado Cidade de Deus, bairro Vila Y ara. inscrito no 
CNPJIMF sob no 60.746.94810001-12. A teor do disposto no artigo 27 e §§ da Lei 0° 

9.514/97, o público leilio para a alienação do imóvel deverá ser realizado no prazo de 30 
(trinta) dias contados desta data. Valor da consolidação declarado pela credora: R$87.000,00 
(oitenta e sete mil reais). Valor venal de mercado: R$96.823~73 (noventa e seis mil, 
oitocentos e vinte c três reais e se três centavos). Titulo prenotado sob n° 237.167 em 
OS de abril de 2018. 

O Escrevente Autorizado, 
!'. (JOÁO BELMIRO FERREIRA NETO). 

OFICIAL DE REGISTRO DE IM VEIS DE BAR.ItETOS • SP 
Oficial Registrador Sylvio Rlnaldl Filho 

ndo a peddo de pessoa interessada, que o imóvel matriculado sob n° 659 tem sua situação com 
ENAç0ES E CONSTITUIÇÕES DE ONUS R.EAIS, Integralmente notldada na presente fotocópia. 
/2' 18. 
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