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LIVRO N. • 2 - REGISTRO 
GERAL 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARUJÁ 

!Dr. Qumercindo GILuntz cSompaio 
- OPIOIAL VJl'AL!CIO -C ·5'028~ r "·;; =:-L ~ L __J Guaruj6, 27 de fevereiro de 19 86 

ImÓvel:- RESIDfNCIA E DEPEND~NCIAS, eob nQ986 da Avenida Paulo Mata-
razzo, e o seu respe1tivo terreno consistente do lote nRlJ, da Quadra 
n~l5, do Jardi~ Virg1nia, nesta cidade, •unicÍpio e co~arca da Guaru 
ja, medindo 39,65 ~atroa da frente para a Avenida Parque, a• trêe li
nhas quebradas da 7,00 metros, 23;15 metros e 9,50 ~atroe, respectiva 
mente 5,60 metros de frente para a Avenida Paulo Matarazzo, 6,50 ma
t ros de frente para a Rua "611 , 35,20 met roa do lado esquerdo de quem 
da Rua "6" - olha pera o terreno, onde confronta com os lotas nDs.ll e-
12; e 3o,qo metros na linha doe fundos de quem da •asma rua ~6" olha
para o imovel, onde confronta com o lote nDl4, encerrando a area de -
766,00 metros quadrados.-

ZAIDaN, brasil~iro, casado, engenheiro civil, 
em Sao Paulo, a Rua Haddock Lobo, nDl.lJ6, a-

Re istro anterior:- Transcrição n03.741 deste c~rtÓrio.-

O Oficial:-

Av.01 1997 
Por escritura 1997, do 17o. Ca tório de Notas de 
S!o Paulo, Capital, ~o livro 2906, fls . 265, foi autoriza~a a 
presente averbaç!o para ficar constando que o h1óvel objeto da 
presente matricula, acha- se cadastado pela Prefeitura Municipal de 
Guarujá sob no. 3- 0379-013-000, conforme cópia autenticada do 
carnet de aviso de i11Mno 054.103, expedi~o pala referida 
Prefeitura. Averbado po escrevente . 

--~--~~~~'.~· JP 

Av . 02 15 ~e setembro de 1997 
Pela mesma escritura de 28 de agosto de 1997, acima mencionada, foi 
autorizada a presente ave-rbaçlo para ficar constando que HBNRIQUB 
ZAIDA.lf, é casado com MARIA LUIZA CARVALHO ZAIDAN, sob o regi~e de 
comunhlo de bens , desde 07 de junho de 1940, conforme cópia 
autenticada da Certidlo da Casamento extraida do termo no. 1660 , do 
livro B-50, fls. 45vo., expedida pelo Cartório de Registro Civil do 
2o . Subdistrito- Libe~dade- comarca~• Slo Paulo , Capital, em 27 
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de maio de 1968 . Averbado por 

R. 03 15 de setembro de 1997 
Pela mesma escritura de 28 de agosto de 1997 , ac ima mencionada 
HBNRIOUB ~IDAM, brasileiro , engenheiro civil , RG . no . 331 . 228- SSP 
SP, e CPF/ H7 no. 003 . 657.778-20, e sua mulher MARIA LUIZA CARVALH 

ZAIOAN, brasileira, senhora do lar, RG. no. 872 . 306- SSP- SP, 

CPF/ MF no. 254 . 393 . 978- 41, casados pelo re9ime de comunhão de bens, 
em 07 d'e junho de 1940 , residentes e domiciliados e11 São Paulo , 
Capital , na Rua Haddock Lobo no. 1136 , apto 131 , venderam o imóve 
obje t o da presente matricula, a LUCIMO CIASCA, brasile i r o .1 . 
comerciante , RG. no. 16.356 . 690- SSP- SP , e CPF/ MF no. 090.152. 918 
45 , e sua mulher CLAUDIA CRIARBGATo CIASCA, brasileira, ., 
nutricionista, RG . no . 9. 797. 737- SSP- SP , e CPF/ MF no. 134.852.718 
88, casados sob o regime de comunhlo parcial de bens, na vigênci 
da lei 6515/ 77, res i dentes e domicil iados em S!o Paulo, Capital, n 
Rua Professora Carolina Ribeiro no . 233 , apto 31, pelo preço de 
R$95 . 000,00 . (valor venal I 97 - R$2~7 . 7 0 7 , 98 ). A present e venda é 

f eita com a cláusula de PACTO COMISSóRIO, r~~!~o Art i9o 1163 
do Código Civil Brasileiro. Regis t rado por -----~ escrevente . 

. JP_ 
Av.04 28 de abril de 2015 

Cancelamento de Cláusulas Restritivas · Por requerimento datado de 11 de 
janeiro de 1999. HENRIQUE ZAIDAN e sua esposa MARIA LUIZA 
CARVALHO ZAIDAN. já qualificados. requereram a presente averbação 
para ficar constando que em virtude da quitação total do preço avençado na 
escritura de venda e compra registrada sob n". 03 supra. foi cumprido o 
pacto comissório celebrado entre os ora requerentes, e Luciano Ciasca e sua 
esposa Clau ia Chiaregato Ciasca, já qualificados. [Prenotação n~·. 355.755 
de 17/04/20 ] 

tC> 

' 
----~----~--------~~----------~~--~~~~~----+-----~r R.5 08 de j unho de 2015 

Compra e Venda - .Por instrumento particular com força de escritura 
4 pública datado de 14 de maio de 2015, LUCIANO CIASCA. comerciante, RG 
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UVRO N.0 2 - REGISTRO 
GERAL 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARUJÁ 

Ora. ZULMIRA EUPHAÁSIA MUNIZ SAMPAIO 

50
Ma•u28fcu0r. J [ :ha J OFICIAL U.:: CHS DOCOHSEUlO NAC~l DE JUITIÇA; 12.~ 

Guarujá , Q!t de junho d9 2015 

no 16.356.690-2-SSP·SP, CPF/MF n° 090.152.918·45 e sua esposa CLAUDIA 
CHIAREGATO CIASCA, nutricionista, RG no 9.797.737·8-SSP·SP, CPF/MF 
n° 134.852.718·88, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens, na vigência da Lei 6515177, residentes e domiciliados em São Paulo
SP, à Rua Rene Zanlutti no 85, ap. 151, Vila Mariana, venderam o imóvel 

desta matrícula a RAFAEL DOS SANTOS MATEUS, brasileiro, solteiro, 
maior, empresário, RG n° 28.191.700·SSP-SP, CPFIMF n° 334.768.058-83, 
residente e domiciliado em São Paulo-SP, à Rua Profl Jose Geraldo de 
Lima n° 421, Jardim Esmeralda, pelo preço de R$900.000,00. (Valor Venal/ 
2015-R$495.3 ,54). [prenotação no 356884 de 28/05/2015] 

R.6 00 de junho de 201.5 

Alienação Fiduciária - Pelo mesmo instrumento particular com força de 

escritura pública de 14 de maio de 2015, RAFAEL DOS SANTOS MATEUS, 
já qualificado, deu o imóvel desta matrícula em alienação fiduciária de 
acordo com a Lei 9514/97 ao BANCO BRADESCO B/A, com sede em Osasco· 
SP, Cidade de Deus, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 para garantia da dívida 
de R$720.000,00 a ser paga no prazo total de 360 meses, sendo o valor do 

encargo mensal de R$8.112,07, juros à taxa nominal de 9,84% a.a. e efetiva 
de 10,300.Al a.a .• vencendo-se o primeiro em 15/06/2015, na forma e demais 
condições cons tes do título. [prenotação no 356884 de 28105/2015] 

t ...-----" 
Registrado por nella 

AV.7 21 de novembro de 201 
Consolidação da Propriedade Resolúvel. Por requerimento datado de 03 de 
outubro de 2018, fica consolidada a propriedade plena do imóvel objeto da 
presente matrícula, em nome do fiduciário BANCO BRADESCO S/A, já 

qualificado, pelo valor de R$623.453,38, através das publicações dos 

. continua no verso 
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editais em 19/09/2018, 20/09/2018 e 21109/2018, foi int imado o fiduciante 
RAFAEL DOS SANTOS MATEUSt já qualificada, sem que tenha purgado 
a mora. (Val venal · 2018 · R$623.453,38). [Prenotação n°. 385.611 de 

·26/1212017] 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Averbado por: 

RIG CARTORIO DE REGISTRO DE !MOVEIS DO GUARUJ SP 

Protocolo: 385611· Matrícula: 50280 
I 

Certifico e dou fé, que a presente reprodução está conforme o original e, folextraida nos termos do 
igo 19, pará~T3fo 1° da lei Federal 6015173, representando cópia de ato(s) praticado(s) nesta data, não 

abrangendo negaliva..de Onus e alienações, bem como, eventuais litulos prenotados nesta serventía, entre o lapso 
emporal deste protocolo até o seu efetivo registro. 

Os imóveis sit s nesta com a anteriormente a la da instalação deste Serviço Registra! 
1311211965), pertenciam na abrangida pela~ Circunscrição de Registro de Imóveis da comarca de Santos-SP . 

.... Os Emolumentos da presente certidão estão incluidos no registro do titulo . ...... 

MBRANCO 


