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Oficial de Registro de Imóveis, Civil de Pessoa Jurídica e de Títulos e Documentos 

Comarca de Mogi das Cruzes - Estado de São Paulo 
Oficial Plínio Schenk Júnior -----

CNS no 11.255-7 
UVRO N° 2- REGISTRO Gl'!RAL -2° Oficial de Registro de Irnóvels da 

Comarca de Mogl das Cruzes - SP 

lii4ATIÚCULA 

83.295 ) Mogl da a Cruzea, ~ 9 de maio de 2014 

:IMÓVEL: UM TERRENO, com frente para a Rua Acauã , composto pelos 
lotes nOS 16 e 171 da quadra no 171 do loteamento denominado 
"ARUÃ" , situado no perimetro urbano deste Municipio e Comarca, que 
assim se descreve : faz frente para a Rua Acauã , onde mede 24, o o 
metros; no lado direito, de quem da rua o~ha para o imóvel, mede 
32,00 metros da frente aos fundos e confronta com o lote n• 18; no 
lado esquerdo , seguindo a mesma orientação, mede 32,00 metros da 
frente aos fundos e confronta com o lote n• 15; e , nos fundos mede 
24, 00 metros e confronta com os lotes n°• os e 06, encerrando a 
ârea de 768,00m 2 • 

PROPRIETÁRIOS: D:INALDO CAR~O DE AZEVEDO F:ILHO, advogado , 
portador da CIRG no 1.968.467-SSP/ PE e inscrito no CPF/MF sob n• 
318 . 475.284-49, e sua mulher CLEZDE PERE:IRA CRUZ LANDZM DE 
AZEVEDO, fisica , portadora da CIRG n• 16 . 432.864-SSP/SP e inscrita 
no CPF/ MF sob no 083 . 005.108-26 , ambos brasileiros, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6. 515/77, 
residentes e domiciliados nesta cidade, na Estrada do Itapeti, n• 
~00 , lotes n°• ~6 e 17 , da quadra no ~7, do Residencial Aruã 
Ecopark. 

REGISTROS ANTERIORES : R . 03, em 06/08/2003, 
45 . 705 e 45 . 706 , desta Serventia . 

das matriculas n°• 

CADA$TRO MQNJCXPAL : 36 . ~33 . 0~6.000-8 e 38.~33.017.-0. 

A presente matrícula 
datado de 28/04 / 20~4. 

Av . 01/ RESTRZCÔES 

foi aberta em atendimento ao requerimento 
( Protocolo n o 2~4 . 807 em 07/05/~~-

SUBSTJTUTO DO OFICIAL: ~ 
VALTER ALVES DE MELLO 

Procedo a presente averbação, para ficar constando que o 
loteamento denominado "ARUÃ" estâ sujeito às restrições constantes 
dos Autos de Loteamento e integrantes do Contrato Padrão , 
arquivado neste Registro, cujo cumprimento atinge todos os 
proprietários e seus sucessores, obrigando-os a observar, cumprir 
e respeitar as restrições de ordem especifica para o loteamento e 

> incidentes sobre o imóvel objeto desta matricula, especialmente no 
tocante ao uso, à construção, aoa afaatamantoa daa di.vi.aaa, e à 

Continua no verso. 
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Para verificar a autenticidade do documento, 
acesse o site da 

Corregedoria Geral da Justiça: 

https://selodigital.tjsp.jus.br 

Avenida Capiroo Manoel Rudge, 464 ·Parque Monte Ubano • Mogi das Cruzes/SP • CEP: 08780-290 ·Fone/Fax: (11) 4799-0020 
www.2rimogidascruzes.com.br- e-mail: segundorimogi@~ol.com.br 
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[ MATkfCULA 
83.295 )r"<'~'t~ 

l__V!RSO J 
expressa vedação de desdobro oú desmembramento de lote de 
terreno, a fim de assegurar o uso apropriado e atender aos 
princípios básicos de proteger os proprietários contra o uso 
indevido e danoso dos imóveis, que poderá vir a desvalorizar a 
propriedade , bem como assegurar um adequado e razoáve 1 uso da 
propriedade e estimular construções de residências de arquitetura 
compatível com as características do empreendimento, tudo de 
conformidade com as normas protetivas constantes do co~ ato 
padrão . {Protocolo no 214 . 807 em 07/05/2014). Mogi C 
19 de maio de 2014. O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
(VALTER ALVES DE MELLO). 

Av.02/ CONSTRUÇÃO 
Por requerimento firmado nesta cidade , em 28/04/2014, procedo a 
presente averbação para constar que no "imóvel matriculado foi 
construido um prédio com frente para a Rua Acauã, o qual recebeu 
o no 69, com a área de 562, 43ma, conforme se comprova pelo 
Certificado de Conclusão de Obra - CCO no 430/2010 (Processo no 
37.902/2003, Alvará no 58.971-0, de 19/02/2004), expedido em 
15/07/2010, pela municipalidade, e Certidão Negativa de Débitos 
Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros no 
133352014-88888088 CEI no 70.012 . 88088/66, emitida em 
25/04/2014 , confirmada via internet, arquivada nesta Serventia, 
na pasta no 035, fls . 076 . Base de cálculo: R$753 . 200,63 (fonte 
de avaliação ~ B Sinduscon/SP). (Protocolo no 214.807 em 
07/05/2014). Mo i Cruzes, 19 de maio de 2014. O SUBSTITUTO DO 
OFICIAL: (VALTER ALVES DE MELLO). 

Por instrumento particular de 26/09/2014 , com força de escritura 
pública , nos termos do parágrafo so acrescido ao artigo 61, da 
Lei 4 . 380 , de 21/08/1964, pelo artigo lo da Lei 5.049, de 
29/06/1966, e também pela Lei 9.514, de 20/11/1997 - Fora do SFH, 
os proprietários, DINALOO CARVALHO DE AZEVEDO FILHO e sua mulher 
CLEIDE PEREIRA CRUZ LANDIM DE AZEVEDO, já qualificados, venderam 
o imóvel objeto desta matricula a IRINEU MONTEIRO DE SOUZA, 
empresário, portador da CIRG no 20.690.494-0-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob n° 126.187 . 778-08, e sua mulher ALCIENE NOVAIS DE 
ANDRADE SOUZA, empresária, portadora da CIRG no 32 . 680 . 790-1-
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob no 281.763 . 688-06, ambos 
brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei 6 . 515/77, residentes e domiciliados em São Paulo-
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SP, na Rua Rui 
R$1 . 450.000,00, 
R$450.000,00 ; 
constante do 
03 / 10/2014 ) 
DO OFICIAL : 

Comarca de Mogi das Cruzes - SP 

) Mogl das Cruzes, O 9 de outubro de 2014 

Pirozzelli no 402, Jardim Belem, pelo valor de 
pagos da seguinte forma: Valor da Entrada: 

e, Valor do Financiamen to: R$1.000.000,00, 
re seguinte. (Protocolo no 218.686 em 

s Cruzes, 09 de outubro de 2014. o SUBSTITUTO 
(VALTER ALVES DE MELLO) . 

R.04/ALIENACÃO FIDUCIÁRIA 
Por instrumento particular mencionado no R.03, os proprietários, 
IRINEU MONTEIRO DE SOUZA e sua mulher ALCIENE NOVAIS DE ANDRADE 
SOUZA, já qualificados, alienaram fiduciariamente o imóvel desta 
matrícula ao BANCO BRADESCO S. A. , instituição financeira, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo 
Administrativo denominado "Cidade de Deus", · s/no, Vila Yara, 
Cidade de Osasco-SP, em garantia do pagamento da dívida 
confessada no valor de R$1.000.000,00, decorrentes do 
financiamento concedido para sua aquisição, bem como do fiel 
cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais, pagável 
por meio de 360 parcelas mensais, calculadas pelo s i stema de 
a!l'ortização constante "SAC 11 , com juros à taxa anual nominal de 
8,46\ e efetiva de 8,80% , com valor do eJ?.Cargo mensal total de 
R$10.423,92, vencendo - se a primeira prestação em 15/11/2014, tudo 
na forma e demais condições constantes do título, e nos termos da 
Lei no 9.514/97 . Consta do título, que: cláusul a 9.1 - ''Venci.da e 
não paga, no todo ou em parte, qualquer prestação, os devedores, 
terão um prazo de carência de 30 dias, fixado livremente pelas 
partes neste instrumento, para efetuar o pagamento do débito, 
acrescidos dos encargos contratuais e legais"; e, para efeitos do 
artigo 24'"; I, Lei no 9. 514/97, é atribuído ao imóvel o valor de 
R$2 . 635.0 ,00 . (Protocolo no 218.686 em 03/10/2014). Mogi das 

09 de outubro de 2014. O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
(VALTER ALVES DE MELLO) . 

Av.OS/ CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 
Por requerimento firmado na Cidade de São Paulo, Capital , em 
17/01/2019, instruíoo com a notificação extrajudicial feita por 
esta Serventia aos devedores , IRINEU MONTEIRO DE SOUZA e ALCIENE 
NOVAIS DE ANDRADE SOUZA, e com o comprovante do pagamento do 
imposto de transmissão - ITBI , e , ainda , à v i sta do expediente de 

> execução extrajudicial objeto desta prenotação, pelo qual os 

Continua no verso . 
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83.295 
[MATRiCULA ]í~IC~;~ 

~VI!RSOJ 
devedores foram constituídos em rrv:>ra, sem que houvesse a sua 
purgação no prazo legal , procedo a presente averbação, nos termos 
do § 7° do artigo 2b, da Lei n° 9. 514/97, para consignar a 
CONSOLIDAÇÃO da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário, BANCO BRADESCO S/A , já qualificado. Base de cálculo: 
R$2. 635. ooo ·, 00. Valor venal do imóvel fixado para o exercício de 
2018: R$930. 922 I 59. (Protocolo no 257.003 eró 14/08/2018). Mogi 

~ /ge j aneiro de 2019. O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
~~~~~~~~~~~-- (EDUARDO FRANCO REIS) . 

CERTIFICO, que a presente é reprodução fie~ da matrícula a que se refere e foi extraída na forma 
do artigo 19, parágrafo 10, da Lei n.o 6.015/73 AbA MAIS havendo a certificar além dos atos já 
expressamente lançados na aludida matrícul 1 
Mogl das Cruzes, 24 de janeiro de 20 9. 

(Emols.: Ao Oficial: R$ 31,68 Ao E a . 9,00 À Secretaria da Fazenda: R$ 6,16 Ao Fundo do Registro Civil: R$ 1,67 Ao 
Tribunal de Justiça : R$ 2,17 Ao Munlc (ISS): R$ 0,95 Ao Ministério Público: R$ 1,52- TOTAL: R$ 53,15) 

CERTIDÃO VÁUDA ATÉ 30 DIAS APÓS A DATA DE SUA EXPEDIÇÃO (artigo 10, IV,do Decreto no 93.240/1986) 
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