
L-2
Cart6rio do Registro de Imóveis

do ó" Zona da Comarca de Fortaleza
REGISTRO GERAL

A.•.•nida 50l"l10) Ovm<;>n',3060. lojo 01
r.I.lo,.: (85) 3244.2604/324 •.7666

BEL. Fco. DE SALES ALCÂNTARA PASSOS
TlTUlAR

[ MATRicULA

[ RUBRIO\INd I-]

.i--'.' ~ -A{:'- .
,'~¥,\.w •.... ,1 r'" ,

l(~--5-5-4-5-l---:/~.•.-.'.;"""~•..'(~\

•
i'J"'l O'Y'.,. ,_ ._________ 0....•__ C,.,

£, ') ":'
2 4 1O2 12 O1 6 . ,').- . ''Y ,';- J

DATA /~' ~ ~~~. '

) [==========F=O=LH=A=1===== ..=~=...=:..=~'(..... /"

-,

1!'I;m~;L""""::--iu:rnl'm-ã'f:>ãi~1rnl'€i'mo)-rreess:"i1.:ã1ale~nncc'il'ãaLT.Llnrl.rr:'. -~ ,jlfm,OIb~,,;--na'l'IC.Lo:CC:co)'O~L-;, -TiTl'!=p)(o)"ltsl,,;-:22'õ°-"'"
pavimento, do Edificio Araçá, integrante do Empreendimento denominado
RESERVA PASSARÉ CONDOMINIO PARI< III, si tuaco nesta Capital na Rua das
Carnaúbas, nr. 441, Passaré, área privativa principal de 52, 14m2
(cinquenta e dois metros quadrados e quatorze centímetros), área uso
comum de 46,0296m2 (quarenta e seis metros quadrados, duzentos e noventa
e seis centi metros), área real total de 98,1696m2 (noventa e oito metros
quadrados, um mil, seiscentos e noventa e seis centimetros), fração ideal
de 0,004531556, com direito a 01 vaga para estacionamento de veiculo de
nr. 077, encravado em terreno do lado ímpar, Passaré, denominado Área B,
com perímetro de 432,OOm (quatrocentos e trinta e dois metros),
constituído por parte dos lotes nrs. 09 (nove) e 10 (dez), e lotes nrs.
11 (onze) a 14 (quatorze), da quadra 14 (quatorze), do Loteamento Sítio
Passaré, perfazendo uma área de 11.088, 00m2 (onze mil e oitenta e oi to
metros quadra dos). Inicia-se no vértice 5 de coordenadas UTM X=
551650.000 e Y=9579112 500 e com um ângulo interno de 90° e uma distância
de 132, DOm (cento e trinta e dois metros), chega-se ao vértice 2 de
coordenadas UTMX= 551775.000 e Y= 9579750.000; deste segue-se com ângulo
interno de 90° e uma distância de 84,00m (oitenta e quatrometros), chega-
se ao vértice 3 de coordenadas UTMX= 551741.840 e Y=9578992.984; deste
segue-se com um ângulo interno de 90°150" e um da distância 132,00m
(cento e trinta e dois metros), chega-se ao vértice 4 de coordenadas UTM
X=551617.080 e Y=9579035.152, deste segue-se com um ângulo interno de 89°
481" e uma distân cia de 84,00m(oitenta e quatro metros), chega-se ao
vértice 5, limitando-se: NORTE (lateral direita), 132,OOm (cento e trinta
e dois metros), limi tando-se com a área A, de propriedade de Passaré
Empreendimento Imobiliário Ltda; SUL (lateral esquerda),' 132,00m (cento
e trinta e dois metros), limi tanào-se com a Via Pública denominada Rua
dos Mandacarús; LESTE (fundos), 84,00m (oitenta e quatro metros),
limitando-se com a Via Pública àenominada Avenida Prudente Brasil; e,
OESTE (frente), 84,OOm(oitenta e quatro metros), limitando-se com a Via
Pública denominada Rua das Carnaúbas. Inscrição na Prefeitura de
Fortaleza, sob o nr. 820756-9.
PROPRIETÁRIA - PASSARE EMPREENDIMENTOIMOBILIÁRIO LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nr.
2.828, nr. 1308B, Aldeota, CNPJ-MF nr. 10.226.379/0001-06.
TÍTULO AQUISITIVO - R.3 da Matrícula nr. 21.582, hoje objeto da Matricula
nr. 30.726, ambas deste Oficio.
============~===========~=====~====================~====~;========~======
R.1/55.451 - Pelo contrato por instrumento particular de venda e compra e
constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças, nr. 0007
90764-8, datado de 16 de fevereiro de 2016, devidamente assinado pelas
partes contratantes em 03 vias, uma das quais fica arquivado neste Ofício
prenotado em data de 24/02/2016, sob o nr. 127.875, a proprietária
PASSARÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, com sede nesta Capital, na Rua
Desembargador Lei te Albuquerque, nr. 635, saJ.a 504, Aldeota, vendeu o
imóvel objeto da presente matrícula a ITALO COSTA DE OLIVEIRA, brasi
leiro, solteiro, maior, gerente de compras, CPF-MF nr. 948.722.283-91, RG
nr. 99010392229 SSPDC-CE, residente e domiciliado na Rua Quarenta e
Cinco, nr. 54, Jereissati III, Pacatuba/CE, pelo valor de R$ 224.000,00
(duzentos e vinte e quatro mil reais), sendo R$ 44.800,00 (quarenta e
quatro mil e oitocentos reais) valor da entrada; e, R$ 179.200,00 (cento
e setenta e nove mil e duzentos reais) financiamento concedido pelo
credor Banco Bradesco S/A, instituição financeira, CNPJ-MF nr. 60.746.
948/0001-12, com sede no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus,
S/n~Vila Yara, Osasco, São Paulo. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2016.
Eu, ..tJ~~~/~ __ Oficial do 6° Ofício de Registro de
Imóeis subscrevo e assino.
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R.2/55.451 Pelo contrato referido no R.1 desta matrícula, o: imóvel
objeto da presente, matrícula foi constituído em propriedade fi,duciária"
na forma do, artigo 23 da Lei 9.514/97, e transferida 'a sua'propiiedad~
resolúvel ao BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, com o escopo de garahtia
do financiamento por esta concedido ao devedor fiduciante ITALO COSTA'DE
OLIVEIRA, já qualificado, pelo valor de R$ 179.200,00 (cento e setenta e
nove mil e duzentos reais), a ser paga pelo deyedor no prazo de 3'60
meses, sendo o encargo inicial total de R$ 1.936,96 (um mil, novecentos e
trinta e seis reais e nov'enta e seis centavos), vencendo-se o primeiro
encargo mensal em 05/04/2016, a taxa nominal de juros de 9,29% ao ano, e
taxa efetiva de 9,70% ao ano, consta no contrato o prazo de carência de
30 dias para efeito de intimação ao devedor fiduciante, e que para efeito
de leilão (art. 24 VI, Lei 9.514/97), foi atribuido ao imóyel pelo valor
de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), tudo n~termos
do contrato supracitado. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2016. Eu, ~
~I ~ _ Oficial do 6° Ofício de'Registro de Imóveis subscrevo
e assino. '
=====================~=====~~~=========~===============~=================

AV.03/55.451 - Pela certidão do registro nr. 13597, do Cartório Alencar
furtado, da Comarca de Pacatuba, Estado do Ceará, datada de 27 de junho
de 2018, acompanhada do requerimento datado de 06 de fevereiro de 2018,
com firma devidamente reconhecida, expedido pela credor Banco Bradesco
S.A., já qualificado, e de planilha de encargos, que ficam arquivados
neste Oficio Imobiliário, prenotados em 09/07/2018, sob o nr. 147.928,
procede-se a esta averbação para constar que, em conformidade com o ~
1° do artigo 822-G, do Provimento nr. 08/2014, da Corregedoria Geral'de
Justiça do Estado do Ceará, foi realizada a diligência para intimação
de ITALO COS'rA DE OLIVEIRA, devedor fiduciante do imóvel objeto 'desta
matrícula, para fins', de cumprirnento das obrigações contratuais
relatiVilS aos encargos vencidos e não pagos em datas de 05/12/2017 e
05/01/2018, nos termos dos ~~ l° e 3° do artigo 26 da Lei Federal nr.
9.514/97, sendo atestôdo no referido registro que o devedor foi
not~ficado pessoalrnent~e em data de 27 de junho de 2018. Fo~t~leza, 17
de Julho de 2018. Eu, ~~~~~~ ~ Of~~~al do 6°
Oficio de Registro de móveis subscrevo e assino.
===========~=~=~=================================~~================~===
AV.04/55.451 Pelo requeriment.o datado de 01 de outubro de 2018
prenotado em data de 29/08/2018, sob o nr. 1.49.402, que fica arquivad
neste Ofício, o requerente BANCO BRADES CO S.A, já qualificado, n
qualidade de credor fiduciário, instruído com a notificação feita a
'devedor fiduciante ITALO COSTA DE OLIVEIRA, já qualificado, procede-s
a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel objeto da presente matrícula
em favor do BANCO BRADESCO S.A, nos termos do do ~ 26~~~da e
9.51.4/97.fortaleza, 13 de novembro de. 2018. Eu,-:7'~ é?L'/- ,
~ Oficial do 6° Oficio de Registro de Imóveis subscrev

assino.==========~================~======~==========================~=~=======
AV. 05/55.451 Certifico que foi apresentada juntamente com
requerimento referido na AV.04 da presente matricula a Consulta da DTI
nr. 10856/2018, no valor de R$ 4.680,79 (quatro mil, seiscentos
oitenta reais e setenta e nove centavos)~ n03V#do BANCO BRADESCO, SA
Fortaleza, 13 de novembro de 2018, Eu,~~ ~,~ ~ ~ '--
Oficial do 6° Oficio de Registro de Imóveis subscrevo e assi~
==========~==~==========================================~=============
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Pedido N°: 149402
Ema!.: R$ !2.'}Stl, ICJ Fermoju:R$It1t,/~
Selo: R$ S{"",c, ISS: R$ l~ =I)1:Y
FAADEP:R$ '3':l-,Cl:ri=RMMP:R$J:Hl1
Total: R$ ?,~1A, o~ M O~ . qqO
Selo(s). :At\,CAC\043 Drf:J 0..2.$".4~4
Certidão válida por 30 (trinta) dias,
exceto para os fins de Incorporação
Imobiliária e parcelamento de solo
urbano cuja validade é de 90(noventa)
dias rovimento.no01/2003 - CGJ/CE
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CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia contém todos os
assentamentos da Matricula: 55451
Cujo original acha-se arquivado nesta serventia
Fortaleza Ceará, 16/11/201809:21 :36
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VALIDO SOMENTE COM O SELO

DE AUTENTICIDADE


