
LIVRO N.o 2 - REGISTRO GERAL Cartório e/e Registro e/e Imóveis 
COM A RCA De SANTA R ITA DO P A.S.Ã QUA.TRO~SP 

I MA TA I C UL A -"! (- >OL H A l 
L 11.827 ~ 01 Santa Rlla do Passa Quatro, 26 de junho 

IMÓVEL: - Um lote, situado nesta cidade e comarca de S 
Ri ta do Passa Quatro, Estado de são Paulo, localizado no 
l oteamento denominado " Jardim Be l a Vista", represen tado 
pelo l o t e n2 20 da quadra " B" , com frente para a Rua Carl os 
Felicio de Souza, onde mede 12,00 (doze) metros; do lado 
direito, de quem da r ua olha para o imÓvel confrontando 
com o l ote n2 21, mede 25,00 (vinte e cinco) metros; do 
lado esquerdo, confrontando com o lote n2 19, mede 25,00 
(vinte e cinco) metros; e, nos fundos, confrontando com 
Claudio de Souza Pinto , me de 12 , 00 (doze) metros ; perfazendo 
uma á r ea total de 300,00 metros quadrados ; l ocalizado na 
quadra completada pelas ruas Rosa Vita e Rua Angelina Bonifá
cio Barban . CIM . sob n2 03 . 0551 .0074.000 . 
PROPRIETÁRIA:- BELA VISTA EMPREENDI MENTOS I MOBILIÁRIOS 
S/C L DA , com s e de nesta cidade, na Rua Marechal Deodoro, 
n2 23 , CGC/MF nº 50 . 719 . 773/0001- 56. 
REG RO ANTE IOR:- Registro nº 01 da Matricula nº 4 . 591, 

deste CartÓrio Imobiliário, datado de 

~~--~~~~~~- Atraves de Escritura Publica de Venda e Compra 
lavrada pe o 22 Tabe l ionato de Notas local, l ivro 220, f l s . 
077, datada de 20 de maio de 1 . 998, pelo Substituto Designado 
Bel . Paul o Roberto Al ves dos Santos , o imÓvel objeto da pre
s ente matricul a f o i adquirido por BEATRIZ GUERREI RO CARAMES 
BISCONSIN , brasileira, viÚva , do lar, RG nº 6 . 981.675 X -
SSP / SP, CPF/MF nº 940. 441 . 718- 15, domici l iada e residente 
nesta cidade, na Rua dos Expedicionários, n2 127, por c ompra 
feita à BELA VISTA - EMPREENDIMENTOS I MOBI LIÁRIOS SOCIEDADE 
CIVIL LIMI TADA , retro qual ificada . Valor da aquisição: R$ 
810,00 (oitocentos e dez reais) . Val or venal corrigido : R$ 
804 ,00 (oitocentos e quatro reai s) . Pe l a ve ndedora foi 
dec l arado que deixava de apresentar a C. N.D . do I . N.S . S. 
em virtude do imÓvel ora objetivado não pertencer ao ativo 
permanente da empresa, c onforme Ordem de Serviço nº 156, 
de 04.03.1997 do INSS, e Oficio nº 21 .600. 1 /091 /97, de 
24 . 04 . 19~7, do Ministério da Previdência Soc ial, INSS/SP 

Divisao de Arrecadação, bem como a Certidão de Quitação 
de Tributos Federais Administrados pe l a Secretaria da Receita 
Federal , com base no Parec er nº MPF /CJ nº 41 /92, exarado 
pe l a Consul toria Juridica do Ministério da Previdência 
Social e no Oficio nº 0103, de 07 . 05 . 1993, da Secretaria 
da ~e ita Fe eral. CIM . retro menci9nado . Contém as exigenci 
as · cais. ada ma·s . O referido e verdade e dou ré . Santa 
Rit ' SP, 26 de junho de 1.998 . 

o 

Através de Escritura PÚblica de Venda e Com
pra, lavrada no 22 Tabelião de Notas local, livro n2 233, 
págs . 0,54/047, datada de 14 de dezembro de 1 . 999 , pe l o Substi
tuto Designado Aparecido Don izetti Staine Prado, o imÓve l 

2 objeto da presente matricula, foi aquirido por OTÁVIO PELEGRI-
1 NO , brasileiro, caseiro, RG n2 7 . 376 . 348 SSP/SP, CPF nº 

~...,3õ6 . 925 . 478/00, casado pelo regime da 1omunhão universal de 

(cont.verso\ 

u 
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bens, antes da Lei n2 6 . 515/77, com DIRCE LOPES PELEGRINO , 
brasileira, do lar, RG n2 10.630 . 375 SSP/SP, CPF n2 
110 . 088.318/59, domiciliados e residentes nesta cidade , na 
Fazenda São José, por compra feita à BEATRIZ GUERREI RO CARAMES 
BISCONSIN, retro qualificados. Valor da aquisição: R$ 850,00 
( oitocentos e cinquenta reais) . Valor Venal : R$ 8 46,00 (oito
cento~s ~quarenta e seis reais). CIM. retro mencionado. Contém 
as e~ gencias i sca is . Nada mais . Santa Rita do Passa Quatro , 
SP, . de jane o de 2. 00 . 
A Of ial a Su tituta esignada, 

~~~~~~~~7~=-- Em virtude d e requerimento devidamente assinado , 
com firma reconhecida , bem como de "Habite-se" expedido pela 
Prefeitura Municipal local , em 29 de dezembro de 2005 , sob no 
098/05, e C.N . O. do I.N . S.S ., sob n ° 000382006- 21035070, CEI n° 
38.300.02812/69, emitida em 06 de janeiro de 2006 , que 
permanecerão arquivados neste Cartório , em pasta própria , faço 
esta averb a ç ão para constar a construção de um prédio residencial, 
sobre o imóvel objeto desta matricula, com frente para a Rua 
Carlos Felicio de Souza, o qual recebeu o emplacamento n° 697 , 
com a área total construida de 99,86 metros quadrados. Valor 
declarado da construção: R$ 4.788 , 28 (quatro mil , setecentos e 
oitenta e oito reais e v i nte e oito centavos) . Nada mais. O 
referido é v dade e dou fé. Santa Rita do Passa Quatro, SP , 13 

e 2006 . 

PETRENAS . 
R.04-M.11.827:- Através de Contrato por Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e 
Alienação Fiduciária - Carta de Crédito Individual - FGTS com 
utilização do FGTS do comprador, com força de escritura pública, 
passado pela Caixa Econômica Federal , nesta cidade , em 12 de maio 
de 2006 , que fica arquivado neste Cartório, em pasta própria , 
fazendo parte integrante deste registro, o imóvel objeto da 
presente matricula , foi adquirido por SIDNEY TOSETI , brasileiro , 
solteiro, maior, frentista , RG n° 28.298.994-8 SSP/SP, CPF n° 
288 . 880 . 138-91, residente e domiciliado nesta cidade e comarca, na 
Rua Antonio Zorzi , n° 80 , por compra feita a OTAVIO PELEGRINO e sua 
e spos a DIRCE LOPES PELEGRINO , já qualificados. Valor : R$ 30.000, 00 
(trinta mil reais). CIM. já mencionada. Contém as ex~gencias 

fiscais . Na O re erido é verdade e dou fé. Santa Rita do 
e maio de 2006. 

Através de Instrumento Particular, mencionado e 
qualificado no registro anterior, o imóvel objeto da presente 
matricula de propriedade de SIDNEY TOSETI, já qualificado , 
designado DEVEDOR/ FIDUCIANTE, f oi a l iena do fiduciariamente, por 
ele, na forma da Lei n° 9 . 514/97 , e transferida a propriedade 
fiduciária e a posse indireta, ao CREDOR/ FIDUCIÁRIO: ~ 
ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa 
pública, unipessoal , com sede no Setor Bancário Sul, quadra 4 , 

~2> 
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LIVRO N.11 2- REGISTRO GERAL CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA O 

..... TRICul.A -----.., FOI.HA c 11 . 827 ) c 02~ de Santa Rita do Passa Quatro, 17 

l otes 3/4 , em Brasilia DF, CNPJ n° 00.360. 
reservando-se na posse direta na forma da lei , para a garantia das 
seguintes obrigações: Valor da compra e venda: R$ 30.000, 00 (trinta 
mil reais) , sendo R$ 4. 623 , 02 (quatro mil , seiscentos e vi nte e 
três reais e dois centavos) mediante recursos próprios já pagos em 
moeda corrent e; R$ 2 .376 , 98 (doi s mil, trezentos e setenta e seis 
reais e noventa e oito centavos) medi ante saldo da conta vinculada 
de FGTS do comprador; R$ 3.472,16 (t rês mil, quatrocent os e setenta 
e dois reais e dezesseis centavos) mediante recursos concedidos 
pelo FGTS na forma de desconto; e R$ 19 . 527 , 84 (dezenove mil , 
quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) , 
mediante financiamento concedido pela credora ; Origem dos Recur sos: 
FGTS; Norma Regulamentadora: HH SUHAB/GECRI-000332; Valor da 
operaçao : R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais ) ; Valor do desconto: 
R$ 3.472,16 (três mil, quatrocentos e set enta e dois reais e 
dezesseis centavos); Valor da divi da : R$ 19.527,84 (dezenove mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) ; Valor 
da garantia fiduciária: R$ 38 . 263 , 60 (trinta e oito mil , duzentos e 
sessenta e três reais e sessenta centavos) ; Sistema de Amor tizaçao: 
SAC/Si stema de Amortizaçao Constante - Novo; Prazo de Amortizaçao : 
240 meses; Taxa Anual de Juros: Nominal: 6,000% - Efetiva : 6, 1677 . 
As demais cláusulas, termos e condições sao as constantes do 
contr ato em pauta, que fica arquivado nesta Serventia , em pasta 
própria , fa endo . parte integrante deste ato . CIM. já mencionado . 
Nada mais O ,erido é verdade e dou fé . Santa Rita do Passa 

de e 2006 . 

Em virtude de Contrato por Instrumento Particular 
de Venda e Compra de Unidade Isolada, Mútuo com Obrigações , Baixa 
de Garantia e Constituiçao de Alienaçao Fiduciária - Carta 
de Crédito Individual FGTS, passado pela Caixa Econômi ca 
Federal, nes ta cidade , em 06 de agosto de 2008 , que fica arquivado 
neste cartório , em pasta própria, faço este ato para declarar que 
f i auto zado na cláusula sétima do contrato, o cancelamento da 

naç f1du ' ár1a constante do reg1stro n° OS , desta matricula, 
a mesm :.. devidamente "CANCELADA" . Nada mais. Eu , 
( a Vence! Viotto - Escrevente), digitei . O 

é . Santa Ri ta d o Passa Quatro, SP, 07 de 

.07-M.ll. 827:- Em virtude de Contrato por Instrumento Particular 
de Venda e Compra de Unidade Isolada, Mútuo com Obrigações , Baixa 
de Garantia e Constituiçao de Alienaçao Fiduciária - Carta 
de Crédito Individual FGTS, passado pela Caixa Econômica 
Federal , nesta cidade, em 06 de agosto de 2008, que fica arquivado 
neste Cartório, em pasta própria, fazendo parte integrante deste 
registro, o imóvel objeto da presente matricula, foi adquirido 
por FLAVIA PETROCÍNIO KROKOIZ , brasileira, solteira , maior, 
comerciante , RG n° 29 . 204 . 397- 1 SSP/SP, CPF n° 279.864. 738 - 00, 
residente e domiciliada nesta cidade e comarca, na Rua Duque de 
Caxias , n° 1280, por compra fe ita a SIDNEY TOSETI , já qual ificado. 
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) . CIM. sob n° 
03 . 0551 . 0074.000 . Contém igências fiscais . Nada mais . Eu, 

n . ·erso) 



Escrevente), digitei . O 
Passa Quatro, SP , 07 de 

Através de Instrumento Particular, mencionado e 
qualificado no registro anterio r, o imóvel objeto da presente 
matricula de prop riedade d e FLAVIA PETROCÍNIO KROKOIZ , já 
qualificada, designada DEVEOORA/FIDUCIANTE, foi a~ienado 
fiduciariamente , por ela, na forma da Lei n° 9 . 51 4/97, e 
transferida a propriedade fiduciária e a posse indireta, ao 
CREDOR/FIDUCIÁRIO : CAIXA ECONOOCA FEDERAL - CEF, instituiça o 
financeira sob a forma de empresa p ública , com sede no Setor 
Bancário Sul, q uadra 4, l otes 3/4, em Brasilia - DF, CNPJ n° 
00.360 . 305/0001-04 , reservando-se na posse direta na forma da lei, 
para a garantia das seguintes obrigaçOes : Valor da compra e venda: 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 20 . 400 , 00 (vi nte mil 
e quatrocentos reais) mediante recursos próprios já pagos em moeda 
corrente; e R$ 29 . 600 , 00 (v inte e nove mil e seiscentos reais), 
mediante fina nciamento concedido pela credora ; Origem dos 
Recursos : FGTS; Norma Regulamentadora : HH 127 .18 - 01/08/2008 -
GECRI ; Valor da operaçao/divida: R$ 29 .600 , 00 (vinte e nove mil e 
seiscentos reais); Valor da garantia fiduciária: R$ 71 .700 , 00 
(setenta e um mil e setecentos reais); Sistema de Amortizaçao : 
SAC/Sistema de Amorti zaça o Constante Novo ; Prazo de 
Amortizaçao: 300 meses; Taxa Anual de. Nominal: 6, 0000% -
Efetiva: 6,1979% . As demais cláusula e condi çOes sao as 
constantes do contrato a quivado nesta 

OCOLO N!!: 64.951: 

te deste ato . 
(Andréa Vencel 

ver ade e dou fé . 
de 2008 . 

Av.09/M.11.827: CANCELAMENTO DE AUENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA: Conforme Offcio 
de Quitação expedido pelo credor nesta cidade, em 30/ 06/2012, digitalizado e arquivado em 
pasta própria, realizo esta averbação para declarar CANCELADA a alienação flducl"rla em 
garantia regist a sob o nll 08 desta matrfcula. Valor: R$ 29.600,00. Nada ais. O r ferido é 

é . anta Rita do Passa Quatro/SP, 06 de agosto de 2012. 

( 
M...!lll.!'jl.A.,I,1.J!.8~27: ATUALIZAÇÃO DE ESTADO CIVIL (CASAMENTO): Conforme requerimento 
e có · autenticada da Certidão de Casamento expedida pe lo Registro Civil das Pessoas 

rais desta Comarca, Matricula: 119214.01.55.2008.3.00003.145.0000540-76, 
digitalizados e arquivados em pasta própria, realizo esta averbação para declarar que FLAVIA 

5 
PETROCfNIOKROKOIZ, já qualificada, contraiu matrimônio em 03/10/2008,pelo regime da 

4 comunhão parcial de bens, com FABIANOBOCAMINOALVARINHO, brasileiro, advogado, RG 
3 n11 23.370.903-455P/SP e CPF n!! 123.595.178-21passando ela a assinar FLAVIA KROKOIZ 

2 BOCAMINO. Nada mais. O referido é verdade e d~u fé . anta Rita do Passa Quatro/ SP, 11 de 
. setembro de 2012. 

(continua lha nll 03) 
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LIVRO N.11 2- REGISTRO GERAL OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
FWlA COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO·~ 

11.827 C 03~ Santa RitadoPassaOuatro, 11 de · Setembro de20 12 

n...l""fJW.UIA...!MJ: COMPRA E VENDA: Conforme Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no 
Tab lião de Notas e de Protesto de Letras e Tftulos desta Comarca, Livro n2 321, Páginas 
O /038, em 24/08/2012, devidamente digitalizada, este imóvel foi adquirido por LAtRCIO 

PARECIDO DA SILVA , brasileiro, serviços gerais, RG n2 12.997.718SSP/SP, CPF n2 065.843.568-
09, casado pelo regime da comunhão Qarcial de bens desde 10/08/1984 , com SANTINA 
MARcfLIO PA SILVA , brasileira, prendas domésticas, RG n2 10.376.626. SSP/SP, CPF n2 
056.466.318-23,residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Darci Bittencourt, 
n2 20, CEP 02726-Q30, por compra feita a FLÁVIA KROKOIZ BOCAMINO e seu marido FABIANO 
BOCAMINO ALVARINHO (cônjuge interveniente anuente), já qualificados. Valor declarado: R$ 
11.000,00. V r Venal: R$ 10.745,97. CIM n!! 03.0551.0074.000. Contém as exigências fiscais. 

eferido é verdade e dou fé. Santa Rita do Passa Quatro/SP, de se mbro de 

.,_,'F"L.!.llt~""*-...,· COMPRA E VENDA: Conforme Instrumento Particular de Compra e Venda (SFH) 
n 783313-P, firmado nesta cidade, em 03/ 12/ 2015, devidamente digitalizado e arquivado em 

asta própria, este Imóvel foi adquirido por CRYSTIAN WHESLEI PEREIRA PA ROCHA. brasileiro, 
solteiro, técnico de enfermagem, RG n2 10.011.684 SSP/SP, CPF n2 006.336.092-69, residente e 
domiciliado nesta cidade, na Rua José Gomes de Oliveira Barbosa, n2 175, Vila Moda, na 
proporção Ideal de 50%, e LYGIA LENCIONE, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n2 
47.666.178-x SSP/SP, CPF n2 410.454.038-22, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua 
Francisco Piso, n2 54, Jardim Boa Vista 3, na proporção Ideal de 50%, por compra feita a LAERCIO 
APARECIDO DA SILVA e sua esposa SANTINA MARCILIO DA SILVA, já qualificados. Valor 
declarado: R$ 170-000,00. Valor Venal: R$ 12.801,25. CIM n!! 03.0551.0074.000. Contém as 
exigências fiscais (ITBI recolhido). Registro parcialmente isento em razão do disposto no art. 290 
da Lei n2 6.015/73. Por derradeiro, constam arquivados em pasta própria documentos e 
certidões digitais nativos, extraídos de sites de órgãos públicos e/ou privados, por este Oficial. 
Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Santa Rita do Passa Quatro/SP, 11 de dezembro de 
2015. 

.465, de 08/12/2015: 
B.13/M.11.827: OPRIEDADE FIDUCIÁRIA: Conforme Instrumento Particular mencionado no 
registro anterior, este imóvel, de propriedade de CRYSTIAN WHESLEI PEREIRA DA ROCHA e 
LYGIA LENCIONE, já qualificados, designados DEVEDORES FIDUCIANTES, foi QOr eles alienado 
fiduciariamente. na forma da lei nv 9.514/97, e transferindo-se a propriedade fiduciária e a 
posse indireta ao CREDOR FIDUCIÁRIO: BANCO BRADESCO 5/A, instituição financeira, com sede 
na cidade de Osasco/SP, no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n2, Vila 
Vara, CNPJ sob nv 60.746.948/0001-12, reservando-se na posse direta, na forma da lei, para a 
garantia das seguintes obrigações: Valor da compra e venda: R$ 170.000,00; Valor da dívida: R$ 
136.000,00; Valor de avaliação: R$ 170.000,00; Taxa Anual de Juros: Nominal: 9,29% - Efetiva: 
9,70 %; Prazo de Amortização: 360 meses; Recursos próprios: R$ 24.400,00. Recursos da conta 
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CERTIDÃO 

vinculada da FGTS das compradores: R$ 9.600,00; Conforme cláusula 9.1, prazo de carência de 
30 dias para intimação em caso de inadimplência. As demais cláusulas, termos e condições são 
~s constantes do contrato em pauta, digitalizado e arquivado em pasta própria, fazendo parte 
mtegrante deste registro. Registro parcialmente isenta em razão da disposta no art. 290 da Lei nP 

6.015/73. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Santa Rita do Passa Quatro/SP, 11 de 
dezembro de 2015. 
O Substituto do Oficial, 

PROTOCOLO NY: 76.057, de 19/07/2018: 
Av.14/M.ll.827: CONSOUDAÇÃO DE PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIARIO: Conforme 
Procedimento Administrativo Extrajudicial de Execução de Garantia Fiduciária, previsto nos 
artigos 26 e seguintes da Lei 9.517/97, cujo requerimento do credor foi recebido pela Central de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados da ARISP, Protocolo IN00501154C, devidamente 
digital izado e arquivado em pasta própria, os devedores fiduciantes qualificados no registro n2 
12 foram devidamente notificados, e, uma vez não ter sido por eles purgada a mora, realizo esta 
averbação para declarar a CONSOUDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIARIA AO CREDOR 
qualificado no registro n 2 13, que deverá promover o leilão deste imóvel, na forma da lei. Valor 
declarado/ITBI : R$ 170.000,00. Valor Venal: R$ 15.552,66. Contém as exigências fiscais (ITBI 
recolhido). CIM n R 03.0551.0074.000. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Santa Rita do 
Passa Quatro/SP, 30 de novembro de 2018. 

~~~ 

Protocolo n° 76057 

CERTIFICO. nos termos do Artigo 19, §1° da Lei 6.015/73. que a presente cópia impressa da matri'cula n• 11827, está fielmente 
conforme seu original arquivado. 
CERTIFICO, ainda, que não há outro ônus além dos já eventualmente gravados. 
CERTIFICO, ao final, que o documento objeto do pedido foi gerado em formato eletrônico, que segue assinado digitalmente, no padrão 
ICP-Brasil. 
O referido é verdade e dou fé. 
Sta.Rita do Passa Quatro, sexta-feira, 30 de novembro de 2018 

Oficial: 30,69 
Estado: 8,72 
IPESP: 5,97 

Reo.Civil: 1,62 
T.Justiça: 2,11 

M.Público: 1,47 
Munic(pio: 1,53 

Total: 52,11 
Recolhimentos feitos 

por guia 

Solcitado por: BANCO BRADESCO S.A Emitido por Pedro Henrique Barioni às 08:08:30h 


