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Pr~notaçlo sob no 159.965, 
~ Um lote de terreno para con~truçao, ~ob o 10 

no loteamento denominado "CHÁCARAS PARAÍSO , a urbana de!t a cidade, 
com a área de 245, 00m2

, medindo 10,00 metro~ de frente e fundos, por 
24,SO metros de ambos os lados, dentro doe ee;uintee limites e confron
t ações:- ~rente para a Avenida ~-18; lado dire~to para a Rua n° 01; lado 
esquerdo para o lote n° 09; e aos fundos para o lote n° 11. Tudo confor
me Memorial De!crit1vo rirmado em 15/ 07 / 2005, pelo Engenheiro CiVil S~r
qio Ren~ Cardoso - CREA 46.601-D, aprovado em 27/ 10/ 2005 pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Coordenaçlo Geral de~ta cidade, arquivado 
nesta Se~ntia Reqistral juntamente com a ART, na pa~ta do l otea•ento. 
PROPRIETÁRIOS: SÉRGIO RENÊ CARDOSO, brasileiro, engenheiro civil, casado 
com MÓNICA DO HORTO L!MOS HACHAOO CAROOSO, portador da CI / RG n° 
2. 007.337.468-RS e do CPF/MF n° 355.285.670~68, residente e domicili ado 
na Av. Pre~idente Medice, s / n°, Centro, ne~ta ci dade; e NICOLAU ZAIDEN 
NETO, brasi leiro, engenheiro civil, casado com MARGARETH FERREIRA FI
GUEIREDO ZAIDEN, portador da CI/RG no 10.915.463-SSP/ SP e do CPF/MF no 
336.302.671-49, re~idente ~ domiciliado na Av. Ponce de Arruda, n° 255, 
Centro, ne~ta cidade. TÍTULO AQUISITIVO: Matricula n° 70.729, liv ro 2, 
d•ot a S•rv•ntia R•;iotral . Do i~l aci .. descrito, ~L:;: pro
prietários 50" para cada u•. A ElScrevente Juramentada MARIA 
CÉLIA LIMA BOTERO. 

Av.l/ 70 .759, em 04/01/2006. P~enotação ~ob n• 161.669, em 20/ 12/ 2005. 
DIVÓRCIO: Pelo requerimento datado de 20/12/200!, !az-•e a present 
averbação para conlStar que o casal Sérgio René Cardoso e Monica do Hort 
LemolS Machado Cardoso, divorciaraa-se por •entenya proferida pela Dr.•. 
Maria Inês Claraa de Souaa Linck, •• • Juba de Direi to da t• Vara de f'a 
•ilia e Suce••õe• de Porto Alegre-RS, e. 10/02/1999, traa•itada e. jul 
gado e11 22/03/1999, voltando a cônjuge a usar o nome de ~olteira , o 
~eja, ~ICA DO BORrO L!MDS MACHADO, conforme averbação !eita ~~ ~argen 
do Assento n° 8281, às !ls. 233F do livro 8-23 de Registro de Casamento, 
expedida em 20/ 12/2004, pelo Oficio de Registro Civil da~ Pessoas Natu 
rai da Comarca de Pa~so Fundo-RS. A eacrevente j uramenta 
da RIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

R.2/ 70. 759, em 14/ 12/ 2006. Prenotação n° 173.446, em 13/ 12/2006. 
COMPRA E VENDA: Pelo Contrato por Instrwaento Particular de Compra e 
Venda de Terreno e Construção e Mútuo com Obrigações e Alienaçio Fiduci
ária - Carta de Crédito Individual - FGTS n° 806140001897, datado de 27 
de Outubro de 2006, com caráter de escritura pública, na rorma do artigo 
61 e seus par,gra!os, da Lei n° 4.380, de 21/ 08/ 1964, alterada pele Lei 
no 5. 049, de 29/ 06/ 1966, pelo preço de R$ 6.000,00, os proprietérios Nl
CO~U ZAIDEN NETO, naci onalidade brasil~ira, casado no regime de comu
nhão parcial de bens, nascido em 12/ 12/1958, engenheiro civil, portador 
da carteira de identificação CART n• 4682/D expedida por CREA/MT em 
09/ 01/ 1989 e do CPF no 336.302.671-49, sua esposa MARG1RETH FERREIRA FI
GUEIREDO ZAIDEN, nacionalidade bras1le1ra, nascida em 19/04/1960, nutri
cionista, portadora da carteira de identidade RG n• 12519011, expedida 
por SSP / SP em 18/01/1978 e do CPF n° 014.731.918-82, residentes e domi
ciliado~ em Rua Jayme rernande~ Costa, 929, apt0 22, Vila Aurora, nesta 
cidade; MONICA DO HORTO LEMOS MACHADO, nacionalidade brasileira, divor 
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ciada, nascida ~m 23/06/ 1961, do lar, portadora da carteira de id~ntida
d~ RG n° 4013222932, expedida por SSP/RS ~• 29/04/1992 ~ do CPF n° 
355.285.590-49, residente e domiciliada em Rua Ferreira Viana, 311, ap t 0 

203, Petr6polie, em Porto Alegre/RS, e SERGIO R!N! CARDOSO, nDcionalida
de brasileira, divorciado, nascido em 25/03/1959, engenheiro civil, por
tador da carteira de identificaçio CART n° 46601-D, expedida por CREA/RS I 
em 13/06/1983 e do CPF n° 355.285.670-68, re~üdente e dolliciliado em 
Travessa José Sobrinho, 99, Monte Libano, nesta cidade; VENDERAM o imó
vel objeto da pr~s~nte matricula, com inscriçio municipal sob n° 930652, 
para JURANDlR BEZERRA DA SILVA, nacionalidade brasil~ira, solteiro, nas- 1 
cido em 06/07 / 1916, supervisor geral, portador da carteira de ~dentidade 
RG n° 99025001806, expedida por SSP/CE em 25/ 03/1999 e do CPF n° 
755.687.123-04, residente e domiciliado em Rua Papa Joio JOti!!, 1343, 
Vila Cardoso, n~sta cidade. Apresentou anexo o DAH ~ob n° 4016831/ 2006, 
r~ferente ao ITBI pago em 06/11/2006, no valor de 30,00, calculado 0,50\ 
sobre a parte financiada de R$ 6.000,00, confora~ ;uia n° 2540 (2006, 
constando no verso da mesma a CND sob n° 6043/06, paeeada aos 
06/11/2006, pela Se taria Municipal de finançae desta cidade. A Escre-
vente Juruentada MARIA CELIA LIMA BOT!RO. 

R.3/70.7S9, em 14 /2006. Prenotação n° 173.446, em 13/12/2006. C!NCEL. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Pelo mesmo contrato qu~ deu origem ao registro n° 
2 supra, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEl, instituiçio financeira sob e 
forma de empresa pública, vinculada ao Mi.nistério da Fazenda, criada 
pelo Decreto-Lei n° 159, de 12/08/1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 
1259 de 19/02/1973, regendo-se pelo E~tatuto"vioente na data da pre~ente 
contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em 
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.360.305 / 0001-04, na qualidade 
de Credora/Fiduciária, concede a JURAHDIR BEZERRA DA SILVA, acima quall
ficado, designado Oevedor/Fiduciante, um mútuo de dinheiro no valor de 
R~ 31.854,00, sendo R~ 6.000,00 para pagamento do terreno e R• 25.854,00 
para a construçao, destinado à moradia do{s) Devedor{es) e de seus !ami
liare!!f. Origem dos Recursos: FGTS; Norma Reguluentadora: HH.3.38 -
28/09/2006 - SUHAB/GECRI; Valor da Operaçto: R• 34.540,00; Valor do Des
conto: R~ 2.686,00; Valor de Divida: R; 31.854,00; Valor da Garantia: R• 
34.840,41; Sistema de Amortização: SAC-Sistema de Amortização Conetante 
Novo; Prazo em meses: de construção 4 meses: de amortização: 240 meses; 
de renogociaçio: O: Taxa Anual de Juros: Nominal 6, 0000\ - Efetiva 
6,1617\: Encargo Inicial: Prestação {a+j) R~ 291,99- Seguros R$ 22,15; 
Taxa de Administração: R$ 0,00- TOTAL R$ 314,14: Vencimento do Primeiro 
Encargo Mensal: 27/11/2006: Época de Recálculo dos Encargos: De acordo 
com a cláusula décima primeira. Em garantia do pagamento da divida de
corrente do financiamento, bem como do fiel cumprimento de todae ae 
obri;aç6es contratuaie e legais, o Devedor/Fiduciante aliena à CEF, em 
carát~r fiduciário, o imóv~l objeto deste financiamento, nos termoe e 
para os efeitos dos artigos 22 e seguintee da Lei 9.514/ 97. Dettina-se o 
•útuo, no valor de R$ 31.854,00, tendo 6.000,00 à aquitiçio do terreno, 
objeto detta utrícula, e R$ 2!5.854,00, à conttruçio de u.a ata resi
dencial coe a área de 50, 83• 2 • O valor da con•trw;:io é de R$ 29 . 000,00 , 
co.posto pela integrali1açio dat parcela• abaixo: Recurtot próprio• já 

PB90• : R$ 460,00 Recurtos concedido I pelo fundo de Garantia do TeiiiPO de 
Serviço-P'GTS, c0110 detconto: R$ 2. 686,00: !'inanciaaento concedido pela 

cont. r ls . l -A 
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MATRÍCULA N° 70759 

CREDORA R$ 25.854 , 00, e sará liberado 
Cláusula Quarta deste instrumento . 
fiduciariamente , para fins do disposto o 

~-

n. 9.514/97, é de R$ 34.840 , 41, sujeito.__...,.....-:; 
mesmo índice utilizado mensalmente na atua1izaçAo da 

FLS 
1-A 

poupança do dia de assinatura deste instrumento , reservando-se à CEF o 
direito de pedir nova ava liação a qualquer tempo, sujeitanod-se as 
partes às demais cl ulasr e condições do referido contrato. A 
Escrevente Juramentada · MARIA CÉLIA LIMA BOTERO. 

Av .4 / 70.759, Prenotação n. 177.947, em 17/05/2007. 
EDIFICAÇÃO: Pelo r erimento datado de 25/04/2007, o proprietário 
autorizou a presente averbaçAo para constar que edificou no imóvel 
obj eto da presente matricula uma casa residencial com a área de 
50 , 83m2

, com frente para a Avenida Tadeu Orchel Lei 3372, com 
inscrição municipal sob n . 930652 , conforme Habite-se n. 2007000512 , 
passando aos 17/05/2007 pelo Setor de Análise e Aprovação de Projeto da 
Secretaria Municipal de Planej amento da Prefeitura Municipal desta 
cidade; estando a mesma em situação regular com o Instituto Nacional do 
Seguro Social INSS, consoante faz prova a Certidão Negativa de 
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciár ias e às de Terceiros n . 
025452007 - 10001070 - CEI n. 50.024.41529/67, emitida em 17/05/2007 pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n . 3, de 02/05/2007 , com validade até 13/11/2007 , verificada a 
autenticidade da certid rl0 /05/2007 . Emolumentos R$ 72 , 00. A 
Escrevente Juramentada MARIA CtLIA LIMA BOTERO. 

Av . 5/70 .7 59 , em 19/03/20 Prenotação n . 267 . 674 em 10/03/2014 . 
CANCELAMENTO DA PROPR ADE FIDUCI ÁRIA: Fica cancelada a propriedade 
fiduciária consticuida no registro n. 5/70 . 759, conforme autorização 
para Cancelamento da Propriedade Fiduciári a - Financiamento de Crédito 
Imobiliário , e xpedido pela Caixa Econômica Federal , agênci a 
Rondonópolis-MT, em 07/0 3/2014, de acordo com o estabelecido pelo 
artigo 25 da Lei n. 9 .<ie 20/11/1997 . Emolumentos: R$ 10, 10. A 
Escrevente Juramentada · MARIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

Av .G/70. 759, em 19/0 /2 Prenotação n . 267.675 , em 10/03/2014. 
CASAMENTO : Pelo requer mente datado de 10/03/2014, faz - se a presente a
verbação para constar que no dia 13/12/2008, na vigência da Lei no 
6 . 515/77 , o propri etário Jurandir Bezerra da Silva, contraiu matrimônio 
pelo regime de comunhão parcial de bens, com Luana da Silva Pereira, 
passando a contraence a assinar LUANA DA SILVA PEREIRA, conforme 
certidão de casamento extraída do Termo n . 260, às fls. 130v 0 do livro 
n. ll-B - Ma t ricula n. 063925 01 55 2008 2 00011 130 0000260 13 , do 
Cartório Distrital de Vila Operária , município de Rondonópolis-MT, 
consoante faz a cer tidão passada aos 20/08/2012, pelo mesmo 
Serviço R Emolumentos R$ 10,10 . A Escrevente 
Juramentada RIA CÉLIA LIMA BOTERO. 

19/03/2014. PrenotaçAo n . 267.676 , em 10/03/2014. 
elo requerimento datado de 10/03/2014 , faz-se a presente 

averbação para constar que o casal , Jurandir Bezerra da Silva e Luana 
da Pereira da Silva, que foram casados pelo regime de comunhão parcial 

, de bens , divorciaram-s e , por sentença proferida nos autos n. · 718-
88 . 2012.811 . 003 CI 706036 , pela MM. • Juiza de Direito da 2• Vara de 
Família e Sucessões desta Comarca, Ora. Eul ice Jaqueline da Costa Silva 
Cherulli , em data de 12/06/2012, transitada em jul tado em 27/06/2012, 
voltando a di vorci anda a usar o nome de sol te i r a: LUANA DA SILVA 
PEREIRA, de acordo com a averbação feita à margem do assento de 
casamento sob Termo 260 , às fls. 130v 0 do livro n . 11-8 - Matricula n. 
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MATRÍCULA N° 70759 

063925 01 55 2008 2 00011 
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v:.:.a 
rova a cert1d~o 

. Emolumentos R$ 
LI MA SOTERO. 

R.8/70 .759, em 09 / 05/2014. P n taçâo n° 270 . 407, em 06/05 / 2014. 
COMPRA E VENDA: Pelo Instrumento Particular de Financiamento para 
Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação 
Fiduciária, entre Outras Avencas n° 000730546- P, firmado em São Paul0-
SP aos 28 de abri l de 2014, com força de escritura pública, nos tPr~o~ 
do parágrafo quinto acrescido ao artigo 61 da Lei 4.38 0 de 2 1 /08/196~, 
pelo artigo primeiro da Lei 5.049 de 29/06/1966 e também pela Lei 9 .511: , 
de 20/11/1997, pelo preço de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco m: l 
reais), constituído da seguinte forma: Valor recursos própr1os: R$ 
42.600,00; Valor do financiamento: R$ 82.400,00, o proprietár i o 
JURANDIR BEZERRA DA SILVA, divorciado, supervisor geral, brasile i r o , 
portador da cédula de identidade RG n° 99025007806-2• via SSPDC e do 
CIC n° 755.687.723-04, residente e domic iliado na rua Papa João xx::r, 
no 01343, Vila Cardoso , Rondonópolis- MT, VENDEU o 1móvel ob j e t o d;; 
presente matricu l a, com inscrição munic1pal sob n° 930 652, pa r a JOSE 
DONIZETE ROBERTO , divorciado , mecânico industrial, brasileiro , portador 
da cédula de identidade RG n° 175.809-SSP/MS e do CIC n° 529.322. 731-
91, residente e domiciliado na rua Jequitibas , n° 00023 , Coophalis, em 
Rondonópolis - MT. Foi apresentado anexo ao contrato o DAM 6205224 / 201 4, 
referente ao ITBI pago em 06/05/2014 , no valor de R$ 1.264, 00 , 
calculado 2% sobre a parte normal R$ 42.600,00 e O, 50% sobre a parte 
financiada R$ 82.400, 00, conforme Guia n° 2361/2014 , constando no verso 
da Guia a Certidão Negativa n° 4872/2014 , passada aos 06 / 05/2014 pe l a 
Secretaria Municipal de Finanças des ta cidade . Aquisição/Repasse SFH3 
(Reaj. Mensal SAC) . Beneficiados pelo art . 290 da Lei 6.015 /73, com 
desconto de SO% nos emolum !obre o valor financiado. R$ 1.888, 41 . 
A Escrevente Juramentada ' MARIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

R.9 / 70.759, em 09/05/2014 . Prenotaç~o n° 270 .407, em 06/05/2014. 
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA : P mesmo instrumento que deu origem ao registro 
n° 8, na presente matricula, o Devedor JOSE DONIZETE ROBERTO, ac ima 
qualificado , ALIENA ao Credor BANCO BRADESCO S .A., I nstitu1ç~o 

financeira inscr i ta no CNPJ/MF sob o n° 60 . 746 . 948/0001-12, com sede no 
Núcleo Administrativo denomi nado "Cidade de Deus", s / n° , Vi l a 'l'ara, na 
cidade de Osasco- SP, em caráter f~duciário, o i móvel objeto da presen~ e 
matricula, nos termos e para os efeitos do artigo 22 da Lei 9. 514 àe 
20/11/1997, para garantia do pagamento da divida decorrente do 
financiamento no valor de R$ 82.400 , 00; Valor liquido a liberar: R$ 
82.400, 00 ; Prazo Reembolso: 353 meses; Valor da Taxa de Administração 
de Contratos: R$ 25 , 00 ; Valor da Tarifa Avaliação, Reavaliação e Subst . 
Garantia: R$ 1 . 500 , 00; Valor da Primeira Prestação na data da 
assinatura: R$ 839 , 75; Taxa de Juros Nominal e Efetiva: 8,83% a . a . 
9, 20% a.a; Seguro Mensal Morte/Invalidez Permanente: R$ 69,46; Segu=o 
Mensal Danos Fisicos Imóvel : R$ 9,27; Valor do Encargo Mensal na data 
da assinatura: R$ 918, 48; Data Prevista para Vencimento da Primeira 
Prestação: 10/06/ 2014; Sistema de Amortização Constante: SAC; Razão de 
Decréscimo Mensal (RDM) : R$ 1,71; Valor do Imóvel para fins de Público 
Leilão : R$ 103.000,00, sujeitando-se as partes contratantes às demais 
cláusulas e condições do presente contrato, arquivado nesta Servent ia 
Registra!. Aquisiç~o/Repasse - SFH3 (Reaj. Mensal SAC) . Beneficiado (s) 
pelo art. 290. da Lei 6.0l5/73, co de co~to de 50% nos emolumentos . R $ 

922,73. A Escrevente Juramentada MARIA CÉLIA LIMA SOTERO . 

Av.lO 70.759, em 21/11/2018 . 342.836, em 21 / 11/2018. 
CONSOLIDAÇAO DA PROPRIEDADE: r o riedade do i móvel 

~----J L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~o~n~t~.~ fls. 1•B 
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objeto desta matricula, conforme soliêitaçAo cont requerimento 
expedido em 18/10/2018, em nome do fiduciário, CO BRADBSCO S/ A, 
inscrito no CNPJ/MF n. 60.746.948/0001-12, com sede em Osasco-SP, na 
cidade de Deus , Vila Yara, tendo em vista que, a seu requerimento, f i z 
intimar o fiduciante JOSÉ DONIZETE ROBERTO, brasileiro, divorciado," 
mecânico industrial, portador do RG n. 175.809-SSP/MS, e inscrito no 
CPF n. 529.322.731-91, residente e domiciliado na rua Jequitibás, n. 
23 , Coophalis, Rondonópolis-MT, para satisfazer no prazo de quinze 
dias, as prestações vencidas e as que se vencessem até a data do 
pagamento, a ssim como os demais encargos, inclusive das despesas de 
cobrança e intimação, sem que o fiduciante tenha purgado a mora. 
Inscrição municipal n. 930652. De acordo com o Art . 27 da Lei 9 . 514 de 
20/ll/97 , este imóvel deverá aer objeto p leilAo . Emolumentos 
R$ 2 . 312, 53. A Escrevente Juramentada MARIA CÉLIA LIMA 
SOTERO. 

Av.11 / 70 .7 59 , em 21/11/2018. Prenotação . 342.836, em 21/11/2018 . 
Faz-se a presente averbação para constar que foi apresentado em anexo: 
a Guia do ITBI sob n . 4079/2018 - DAM 14828603/201 8 , paga no valor de 
R$ 2.060 , 00 em 12/11/2018, calculado 2% sobre o valor de R$ 103.000,00; 
e a Certid&o Negativa de Débitos Fiscais n . 59072/2018, emitida via 
internet às 10:34:13 do dia 16/11/2018 , pela Secretaria Municipal de 
Receita desta cidade. Em R$ 13,38 cada, totalizando R$ 26,76 . 
A Escrevente Juramentada RIA CÉLIA LIMA BOTERO. 

Av.l2/70.759, em 21/11/20 
AVERBAÇJi.O EX- OFÍCIO: cede-se a presente averbação, nos termos do 
art. 213 inciso I alinea "a" da Lei n . 6.015/73 e posterior alterações, 
para constar que nas folhas 1-A e 1- B, a data cor matricula é 09 
de Novembro de 2005 . A Escrevente Juramentada ' MARIA CÉLIA 
LIMA BOTERO. 
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