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um lote de terrenos para construção, sob na 05 da quadra na 09, COIIl a áre 

de 300,00 Mts2. (TREZENTOS METROS QUADRADOS), situado na zona Urbana dest 

cidade, denominado "VILA ADRIANA", dentro dos seguintes lilri. tes e c~ 

tações:- Frente pua. á A1111edas das Rosas; pelo lado direito COIIl o lote -

na 04; pelo lado esquerdo c:c:m á Rua Santa Catarina.; e a.os .fundos coa par

te do lote na 06; medindo 12,00 llletros de frente e igual <ti.Aens~ na li- ' 

nha dos fondos, por 25.00 metros de ambos os lados. PiOPRlBTAiiA:- IMOBI

LIARAI ADRIANA LIMITADA, CQII séde nesta cidade á Rua Af(XlSO Pena, 337, -

Com Atos Cansti tu ti vos Registrados na MM. JUnta Ccaercial do Bstado de M.! 
to Grosso sob na 51200024096, inscrita no CGC sob na 03.944.58~0001-41,

neste ato representada por seus s6cios: DtciO FDUIRA PAIS, RG. ·nt 126.-

836-SSP-Kl', CPF nt 008.829.251•72, e IGN1ciO iODiiGUIS DI ABUO, I.G. nt -

55.997.SSP-MT, CPF nR 028.129.161-68, ambos brasileiros, casados, caaerc! 
antes, residentes e d<lli.c:iliados nesta cidade. 'l'UHSCRIÇlo ANTBI.IOI.:- :Re

gistro s nll 12 na MatriCUla nll 1.552, no RG1 local. A Oficial SUbstl._ 

d'j.;:;;;;t~~~=---• I.OSlHGELA AUXÜIADOiA GAI.CIA PBRIS. 

R.l/16.582, es 17 de Março de 1.983. 

TITULO:- COilPra e Venda. TRANSMITENTE:- IMOBILIWA .ADRIAIIA LIMITADA. já1 

qualificada. ADQUIRENTE:- JACiiA COIMBiA DA SILVA~ brasileira, solteira.,

maior, do lar, residente á Av.. Presidente Iennedy, 1.772, nesta cidade, -

cédula de Identidade RG na 204.335-MT •• e do CPF n• 035.092.571-20. FO 

DO TITULO:- Escritura de 26 de Janeiro de 1.983, ás .f.'ls. 45/46vll do livro 

na 60 das Notas do Cart6rio do 411 Oficio local, pela bcrevente ,JUraaent 

da Maria Pereira Campos. PROTOC. sob na 35,005, no iGI nesta data. VALOR: 

CRS 42.000.00,cOomputado nas tri Nls.l6.581 el6.583. CORDIÇOIS:--

AS legais.A ;Oficial SUbstK~~s;;~---·I.OdJSILA AUXILIADORA GARCIA• 

PBRES. 

R.2/16 . 582, em 03 de outubro de 1.986. 
TITULO:- Compra e venda, TRANSMITENTE:- JACIRA COIMBRA DA SILVA, bras1le1 
ra , solteira, maior, do lar, residente à Av. Kennedy 1.772 , nest a cidade-, . 
Cedula de Identidade RG-204 . 335-MT, expedida em Cuiabá, aos 17-01-79, ins 
crita no CPF nt 035,092,571-20.ADQUIRENTE:- EROS FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,: 
brasileiro, casado com WILMA BOHAC FRANCISCO, médico residente à Av.Presi 
dente Kennedy 1.439, nesta cidade, Cédula de Identidade RG-5 . 846, 259- SSP/ 
SP, expedida em 05/05/71, inscrito no CPF n• 072,976,378/15. FORMA DO Tiz 
TULO:- Escritura de 17 de setembro de 1.986 , às fls . 113/114v• do livro R 

n1 79 , das notas do CartÓr io do 41 Oficio 1oca1.Pela escrevente jurament a 
da Maria Pereira Campos. Protoc. sob n• 55,417, no RGI nesta data.VALOR:: 
CZ$ 30.000,00. Computado nas Matricul n•s. 16.581 e 16.583. CONDIÇÕES:
As legais. A escrevente juramentada ' · IA CELIA LIMA BOTERO . (J~ 
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MATRICULA NP 16.582 
. 

IMÓVEL 
.3/16.582, em 18/06/2008. Pranotaç~o n 190.757 

PRA E VENDA: Pela Escritura Pública de e Venda lavrada aos 11 
e junho de 2008, às fls . 129/130v0 do livro Seqoancial n° 8-X, neste 

1° Tabelionato e Registro de Imóveis, pelo preço de R$ 5.000,00, os 
proprietário~ EROS FRANCISCO DA CONCEIÇÂO, médico, portador da CI/RG n~ 
5846259-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n! 072.916.378-15, e sua esposa 
VIUMA BOHAC FRANCISCO, professora, portadora da CI/RG n! 3994574-SSP/SP, 
inscrita no CP F/ MF sob n! 571.830.581-15, brasileiros, casados em 
18/12/1968, conforme certidão de casamento sob n~ 11910, lavrada ás fls. 
133, do livro n~ B-37, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas da Sede, comarca de Presidente Prudente-SP, 
sob o regime de comunhao total de bens, anterior a Lei 6.515/77 , resi
dentes e domiciliados na Avenida Presidente Kennedy, n! 01, Centro, nes
ta cidade; VENDEU o imóvel objeto desta matricula, com inscriçao muni
cipal sob no 142956, para IR08 ARfUR BOBAC rRAICISCO, brasileiro, de
clarou ser solteiro, maior, engenheiro agrOnomo, portador da CI / RG n~ 
946.586-SSP/HT, inscrito no CPF/HF sob n! 627.869.701-72, residente e 
domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, no 1439, Centro, nesta cida
de. CC.ARICIII AIIDA COIIO AIUiftiS, COICOIDAIDO COII A PRISIIH VIIDA, 
POR SI DATAA DI VDDA DI ASCDDII'fl PARA DDCUDII'!I, AIDÚ LUIS BOHAC 
rRAICI8CO, brasileiro, declarou ser solteiro, maior, médi co, portador 
da CI/RG n2 627.066-SSP/MT, inscrito no CPF/HF sob n~ 627.870.041-72, 
residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, n° 1439, Centro, 
nesta cidade; ÍRIS BOIAC rRAICISCO LOPIB, médica, portadora da CI/RG no 
329061902-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 487.052.091-53 e seu espo~o 
LUXI AI!OIIO coRRIA LOPIS, engenheiro agrimessor, portador da CI/RG ~ 
506.362-SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob n! 489.873.951-20, brasileiros, 
casados em 26/04/2002, conforme Certidâo de casamento sob n! 502, lavra
da ás fls. 35, do livro n! B-57; do ' segundo Tabelionato de Notas e Pri
ativo do Registro Civil de Rondonópolis-MT, sob o regime de comunhao 

universal de bens, na vigência da Lei 6.515/ 77, de acordo com a Escri 
tura Pública de Pacto Antenupcial, datada de 22/02/2002, l avrada ás 
ls. 057v0

, do livro n! 05- P, do segundo Tabelionato de Notas e Privati 
o do Registro Civil de Rondon6polis-MT, devidamente regi strada sob ne 

13806, Livro n° 03-P, em 30/04/2002, no RGI de Rondon6polis-HT , resi 
dentes e domiciliados na a Floriano Peixoto, n° 1324, Centro, nesta 
cidade; sem condição susp s 'va ou resolutiva. Emolumentos: R$ 106,70. 

Escrevente Juramentada LINDINAL~ COSTA BEZERRA DE FREITAS . 

v.4/16.582, em 01/06/2012. Prenotaçao n° 237.432, em 22/05/ 2012. 
tDIFICAçAO: Pelo requerimento datado de 22/05/2012, o proprietário Eros 

tur Bohac Francisco, solicitou a pres~nte averbaçao para constar que 
no imóvel objeto desta matricula foi edificado ua prédio re•idenci•l coa 
190,4681 , com !rente para a rua santa Catarina, o qual recebeu o n° 395, 
com inscriçao municipal n° 142956, conforme prova o Habite-se no 
2009000350, passado aos 31/08/2009 pelo Gerente Departamento de Planeja
mento e Urbanistico do Núcleo de Licenciamento Urbano da Prefeitura Mu
nicipal desta cidade; estando a mesma em situação regular com o Institu
to Nacional do Seguro Social - INSS, consoante faz prova a Certid3o Ne
gativa de Débitos Relativos ~s Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros n° 000292012-10001337 - CEI n° 32.820.08337/ 63 emitida em 
04/05/2012 pela secretaria da Receita Federal do Brasil, com base na 
Portaria Conjunta PGFN/ RFB n° 01, de 20/01/2010, com validade até 
31/10/2012, veri!icada a autenti · da certidao em 28/05/2012. R$ 
389,60. ~Escrevente Juramentada MARI~ C~LI~ LIMA SOTERO. 

~.5/16.582, ea 01/07/~013. ~reno~ çJo sçb n. 254.857, •• 26/06/2013. 
INçio ANTB:NÜPCIAL. Pela ~ tura Póblica de Pacto Antenupcial 

avrada a. 22/09/2008, ~~ !1~ . 042 do livro n• 06-P, do segundo 
~~~~~~~~~_.~~~~.-~~~~~1--~eesoas Naturais 

oont ••• aa fle 1-1 
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MATRICULA N° 16582 
FLS 
1-A 

Rondonópolis - MT, devidamente registra a livro 3 de 
Registro Auxiliar, em 05/01/2009, des S ARTOll BOBAC 
FRANCISCO, brasileiro, solteiro, maior, en agrônomo, fi l ho de 
Eros Francisco da Conceiçao e Wilma Bohac Francisco, nascido nesta 
cidade, aos 03/12/1976, portador da Car teira Naciona l de Habilitação -
CNH n° 642655155 , n° registro 00012286167 , onde consta RG n° 946586-MT 
e inscrito no CPF sob o n° 627.869.701-72, residente e domiciliado na 
avenida Presidente Kennedy, n° 1439 , centro, nest a cidade, e VAI.i1uA 
~TINS ~DES, brasileira , solteira, maior, educadora fi s ica, f ilha 
de Domingos Per e ira Benevides e Franci sca Martins Benevides, nascida em 
Votuporanga- SP, aos 05/08/1977 , por tadora da Cartei ra de I dentidade n° 
25.157 . 910-4-SSP/SP, e inscrita no CPF sob o n° 265 . 001 . 938- 73, 
residente e domiciliada na rua Luziano Borges Muniz , n° 1816, Jardim 
Tropical, nesta cidade , tendo contratado seu matrimônio , estabeleceram 
para o mesmo o regime da Coaunhão Universal de Bena , tanto para os bens 
que cada um deles atualmente possue, como para os que vie rem a possuir 
posteriormente e na vigência do seu casamento. o casamento foi 
realizado em 19/12/2008, consoante certidao expedida na mesma data, 
pelo S. R. C i vil de Rondon6polis- MT , ext r a ida do termo lavrado sob n. 
3535 às fls . 68 do livro B- 72, passando a contraente passou a assinar 
~IA~ S BBNIVXDBS FRANCISCO. Emolumentos R$ 10,10. A escrevente 

' . RIA CÉLIA LIMA BOTERO . 

R.6/16. em 24/09/2013. Prenotação n 
COMPRA E VENDA: Pelo Instrumento Particular de Financiamento para 
Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação 
Fiduciária , entre Outras Avencas n° 000702505-P, firmado em São Paulo
SP aos 17 de junho de 2013, com força de escritura pública, nos termos 
do parágrafo quinto acrescido ao artigo 61 da Lei 4 . 380 de 21/08/1964, 
pelo artigo primeiro da Lei 5.049 de 29/06/1966 e também pela Lei 9 . 514 
de 20/11/1997, pelo preço de R$ 300.000, 00 (trezentos mil reais), 
constituido da seguinte forma: Recur sos pr ópr ios: R$ 72.000,00; 
Financiamento: R$ 228.000,00, os proprietários EROS ARTUR BOHAC 
FRANCISCO, engenheiro agrônomo, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG n° 946586-SSP/MT e do CIC n° 627.869 . 701- 72, e sua 
cônjuge VALERIA MARTINS BENEVIDES FRANCISCO, artista plástica, 
brasileira, portadora da cédula de identidade RG n° 25157910- 4- SSP/SP e 
do CIC n° 265.001.938- 73, casados sob o regime de comunhão universal de 
bens, na vigência da Lei 6 . 515/77, conforme Escritura Pública de Pacto 
Antenupcial lavrado no 2° Tabelionato de Notas e Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Comarca de Rondonópolis-MT, em 22/09/2008, livro 06-

UU P, fls . 42, devidamente registrada sob o n° 17 . 525 , no livro 3, fls . 1, 
Cl ~ no 1° Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, 
C) ~ em 05/01/2009, residentes e domiciliados na avenida Presidente Kennedy, 
~ ~ n° 01439, centro , Rondonópolis-MT, VENDERAM o imóvel objeto da presente 
~ o matricula, com inscrição munici pal sob n° 142956, para VICTOR MARCELO 
~ ~ OORIGON SANTOS, diretor de empresas, brasi l eiro, portador da cédula de 
(!) Ô i dentidade RG n° 139198881-SSP/ MT e do CIC n° 696 . 482 . 121-04, e sua 
UJ ~ conJuge EOII..AZN'E BATISTA oos SANTOS OORIGON, do lar, brasileira, 
O:: portadora da cédula de identidade RG n° 1348452-4-SSP/MT e do CIC no ! ~1:l 695 .784. 001-87, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, na 

' ~~ vigência da Lei 6 . 515/77, residentes e domiciliados na rua Santa 
~~ Catari na, n° 00385, Vila Adriana, Rondonópolis-MT . Foi apresentado go 
<~ anexo ao contrato o DAM 5091829/2013, referente ao ITBI pago em 
~~ 15/08/2013, no valo r de R$ 2.580, 00, calculado 2% sobre a parte normal 
~g R$ 72 . 000 ,00 e 0,50% sobre a parte financiada R$ 228 . 000,00, conforme 
~ j Guia n° 3420/2013; e Certidão Positiva com Efeitos de Negativa no 
~~ 12327/2013 , passada aos 16/ 08 /2013 pela Secretaria Municipal de 
:'~ · Fi nanças desta cidade. Aquisição/ Repasse - SFH3 (Reaj. Mensal SAC ) . 

L _Hí~_j Bene Hciados pelo art . 290 da Lei 6 . 01!5/73, com deacon~o de !50' no• 
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emolumen toa 
Juramentada 

v a lor ~inanciado . ~.109, 

~~~~~~MARIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

R.7/16 . 58 e 24/09/2013. Prenotação n° 259.300, em 17 /09/2013. 
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA: Pelo mesmo instrumento que deu origem ao registro 
n° 6, na presente matricula, os Devedores VXCTOR MARCELO OORIGON SANTOS 
• aua cônjuge BOILAINE BATISTA DOS SANTOS OO~GON, acima qualificados, 
ALI ENAM ao Credor BANCO BRADESCO S . A., Instituiç~o financeira inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 60.746 . 948/0001-12, com sede no Núcleo 
Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n°, Vila Yara, na cidade 
de Osasco- SP, em cará ter f iduciár i o , o imóvel objeto da presente 
matricula, nos termos e para os efeitos do artigo 22 da Lei 9.514 de 
20/11/1997 , para garantia do pagamento da divida decorrente do 
financiamento no valor de R$ 228.000,00 ; Prazo Reembolso: 360 meses; 
Valor da Taxa de Administração de Contratos: R$ 25 , 00; Valor da Tarifa 
Avaliação, Reavaliaç~o e Subst. Garantia: R$ 1.190,00; Valor da 
Primeira Prestação na data da assinatura: R$ 2.451,63; Taxa de Juros 
Nominal e Efetiva: 9,57% a.a. 10,00% a.a; Seguro Mensal Morte/Inva lidez 
Permanente: R$ 40,36; Seguro Mensal Danos E'"isicos Imóvel: R$ 25,65; 
Valor do Encargo Mensal na data da assinatura: R$ 2.517,64; Data 
Prevista para Vencimento da Primeira Prestação: 01/08/2013; Sistema de 
Amortização Constante: SAC; Raz~o de Decréscimo Mensal(RDM) : R$ 5 ,05 ; 
Valor do Imóvel para fins de Público Leilão: R$ 285.000,00, sujeitando
se as partes contra tantes às demais cláusulas e condições do presente 
contrato, arquivado nesta Serventia Registral. Aqui s ição/Repasse - SFH3 
(Reaj. Mens al SAC). Beneficiado (•) pelo art . 2go da Lei 6 . 015 /73, com 

de 50\ noa .. olumentoa. R$ 1.558 , 30. A Escrevente Juramentada 
MARIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

-t~~,..,_~--· 

.8/16 . 582, em 21/11/2018. Prenotação n. 342.451, em 09/11/2018. 
ONSOLIDAÇAO DA PROPRIEDADE: Fica consolidada a propriedade do imóvel 

objeto desta matricula, conforme solicitação contida no requer i men t o 
expedido em 05/10/2018, em nome do fiduciário, :aANCO BRADI!SCO S/ A, 
inscrito no CNPJ/MF n. 60.746.948/0001-12, com sede em Osasco- SP, na 
cidade de Deus , Vila Yara, tendo e m vista que, a seu requerimento , f i z 
intimar os fiduciantes VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS, brasileiro, 
diretor de empresas , portador do RG n. 1391 98881-SSP/MT , e inscrito no 
CPF n. 696 . 482.121-04, e sua esposa EDILAINE BATISTA DOS SANTOS 
DORIGON, brasilei ra, do lar, portadora do RG n. 1348452-4-SSP/MT, e 
inscrita no CPF n. 695 . 784.001-87, casados pelo regime da comunhão 
parcial de bens, ambos residentes e domiciliados na rua Santa Catarina, 
n. 385, Vila Adriana, Rondonópolis-MT, para satisfazerem no prazo de 
quinze dias , as prestações vencidas e as que se vencessem até a data do 
pagamento, assim como os demais encargos , inclusive das despesas de 
cobrança e intimação, sem que os fiduciantes tenham purgado a mora. 
Inscrição municipal n. 142956. Da acordo com o Art . 27 da Lei 9 . 51 4 de 
20/11/g? , esta imóvel dav•rá ••r objeto p~ leilAo. Emolumentos 
R$ 4.191 , 30. A Escrevente Juramentada MARIA CÉLIA LIMA 
SOTERO. 

Av.9/16.582 , em 21 /1 1 / 2018. Prenotação n. 342.451, em 09/11/2018. 
Faz - se a presente averbação para constar que foi apresentado em anexo: 
a Guia do ITBI sob n . 3g53 / 2018 - OAM 1482526g/2018, paga no valor de 
R$ 5.700,00 em 31 /10/2018, calculado 2% sobre o valor de R$ 285.000,0 0 ; 
e a Certidão Naqativa de Débitos r iscais n . 56906/2018 , emitida via 
internet às 11:40 : 18 do dia 05/11/2018, pela Secretaria Municipal de 
Receita desta cidade. Em um~ ~os R$ 13, 38 cada, tot alizando R$ 26 , 76. 
A Escrevente Juramentada MARIA CÉLIA LIMA SOTERO. 

1• fA8fUOHATO f •GJsntO Df lMoYns -C..-Gotoo OlkW 


