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cmatrícula~ Cofi1chal r c ~ JMÓ\'E.IS DE SAO PAULO 

L __ l59.08~J L~ __ São Paulo , 15 de setembro de 2003 

IMÓVEL: O apartamento no 12-A , localizado no lo pavimento 
do "CONDOMÍNIO ALMISCAREIRA II ", situado à Rua Esquive l 
Navarro, no 865, no l oteamen to denominado CONJUNTO 
HABITACIONAL "1'TEOTÔNI O VI LELA - J ARDIM SAPOPEMBA" , no 2.6 o 

SUBDISTRITO VILA PRUDENTE , contendo a área út i l de 
40 , 61m2, a área comu m de 4, 88m2 , a área total de 45,49m2 e 
a fração ideal do terr eno de 36 ,3 6m2 ou se j a , 1 , 66 6 7% . O 
terreno onde acha - se c ons tru í do o edi fício encerra a área 
de 2 . 181 , 5 9rn 2 • 

PROPRIETÁRIOS: COMPANHIA METROPOLITANA DE 
PAULO - COHAB-SP, c om sede nesta Capi ta l , 
no 405, 11° ao 14° andar, inscri t a 
60 . 850 . 575/0001-25. 

HABITAÇÃO DE SÃO 
à Rua São Bento, 

no CNPJ/MF n o 

REGISTRO ANTERIOR: R.S/M. 30.1 68 em 01 . 10 . 79, Loteamento 
registrado sob no 31 na r e f e rida matrícula n o 3 O . 1 68 em 
14/04/89 e insti tuição e e specificação de condomí nio, 
registrada sob n °03 na mat r icula 108 . 826 em 28 . 09.90, 
ambas deste R.I. 

CONTRIBUINT~: 1~149.0011-~em área 

O SUBSTITUT~ ~ 

* * * * 

maior) . 

AV-l/M.159.085 em 1 5 de setembr o d e 200 3 
Sobre o imóvel obj eto desta ma t rícul a, em áreà ma i or, 
exi stem as hipotecas r eg i s t radas sob nos 7 , 8, 1 0, 12 , e 
14 , na matrícula no 30 . 168 dest e , garantindo as dívi d a s 
nos valores de: Cr$45 . 480.775 , 56 , Cr$143 . 473 . 564,50, e 
Cr$1 .363.772.189,3 4 Cr$1. 575.760.446,00 , e 
Cr$ 171.179.589,24, r espectivame n te i e as c essões 
fiduciárias, averbada s sob no s 09, 11, 1 3, e 15, na 
r eferida matrícula, d o s c r éditos decorr entes dos contrato s 
de promessa de comp r a e venda das un i dades constru ídas c om 
recursos provenient e s dos e mprést imos aJ~usta os e ob j e to 
dos registros nos 8, 10, A12 , e 14 , acima r~·dos~as . 
em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF . ~ 

· on Lulz o onl 
8UB8TffiJTO 

continua no verso 
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[matrícula] 
159. 085 Gficha] 

01 . 
verso 

AV-2 /M.159.085 em 15 de setembro de 2003 
Fica o imóvel desta matrícula, desligado das hipotecas 
registradas sob os n°'S 07, 08, 10, 12, e 14, e das cessões 
fiduciárias averbadas sob os nos 09, l l, l3 e 15, na 
matrícula no 30.168,, deste R.I., e mencionadas na AV-1 
desta matrícula, em virtude da autoriza ão dada pela 
credora, nos termos do instrumento particu a datadJ:r21 
de julho de 2. 003, com força de escri tt/l.u .. bli~a xf i, 
nos termos das Leis 4.380/64 e 5.049/66. ~ _ ~~~·:. 

Nnton Lut: o'kiri 
._awemuro 

* * * * * 
AV-3/M .159.085 em 15 de setembro de 2003 
Do mesmo instrumento particular mencionado na AV-2 desta 
matr ícula , e da i nformação constante no arquivo PRODAM, 
d t R.I., consta qqe o imóvel objeto desta, atualmente, :cy;e_t: l;nn ~~lo contribuinte no 154.252.0064-0.-

~Luiz~ 
SUBSTITlJTO 

* * * * * 
R-4/M.159.085 em 15 de setembro de 2003 
Pelo mesmo instrumento particular mencionado na AV-2 desta 
matrícu!a, a proErietária , COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇAO DE SAO PAULO-COHAB/SP, Ja qualificada, 
representada por Ri cardo Farhat Schumann, inscrito no 
CPF/MF sob no 016.047.108-70, em cumprimento ao instrumento 
particular datado de 15 de novembro de 1982, não 
regi strado , transmitiu por VENDA feita a LAZARO MATHEUS# 
brasileiro, aposentado, RG no 6.860.409-SSP-SP, CPF/MF sob 
no 573.425.478-91, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei no 6.515/77, com CÁSSIA DE 
FÁTIMA LIMA MATHEUS, brasileira, do lar, RG no 17.283.342-
5-SSP-SP, CPF/MF sob no 993. 147. 978-72 , domicil ' ados nesta 
Capital, à Rua Esquível Navarro, no 865 ap. 12 -A, pelo 
preço de Cr$1.726.956,00, o i ' el o~sta atrícula, 
o qual , conforme consta do t.. l , n- f z p~rte do ativo 
permanente da transmitente . • 

00 lutz rolonl 
m$STmJlO 

* * * * * 

continua na ficha 02 
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R-5/M.159.085 em 10 de j ulho de 2014 
PROTOCOLO OFICIAL N° 578.660 (VENDA E COMPRA). 

-- . - ,. 
CNS n• 
14293·5 

Pelo instrumento particular datado de 13 de junho de 2014, e Anexo I da 
mesma data, com força de escritura pública, na forma das Leis 4.380/64 e 
5.049/66, e do artigo 38 da Lei 9.514/97, os proprietários, LAZARO 
MATHEUS, aposentado, RG n° 6.860.409-SSP-SP, CPF n° 573.425.478-91, e 
sua mulher CASSIA DE FATIMA LIMA MATHEUS, do lar, RG n° 
17.283.342-5-SSP-SP, CPF n° 993.147.978-72, brasileiros, casados sob o regime 
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados na Rua Esquivei Navarro, no 865, apto n° 12-A, Sapopemba, na 
cidade de São Paulo, SP, t ransmit iram por VENDA feita a MARIA LUCIA DO 
ESPIRITO SANTO, brasileira, secretária executiva bilingue, RG n° 
28.292.047-X-SSP-SP, CPF n° 263.177.228-89, divorciada, residente e 
domiciliada na Avenida Otacilio Tomanik, no 01490, apto n° 4, Vila Polopoli, na 
cidade de São Paulo, SP, pelo preço de R$ 165.000,00, o imóvel objeto desta 
matrícula. Do preço de venda mencionado, R$22.300,00 ~~com 
recursos da conta vinculada do FGTS da compradora. lÃ.-{/J...-. -

Mri' Fernanda de Mesquita Sottano Marcondes 
Escrevente Autorizada 

***** 
R-6/M.159.085 em 10 de julho de 2014 
PROTOCOLO OFICIAL N° 578.660 {ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). 
Pelo instrumento particular datado de 13 de junho de 2014, e Anexo 1 da 
mesma data, com força de escritura pública, na forma das Leis 4.380/64 e 
5.049/66, e do artigo 38 da Lei 9.514/97, MARIA LUCIA DO ESPIRITO 
SANTO, divorciada, já qualificada, AUENOU FIDUCIARIAMENTE, o imóvel 
objeto desta matrícula, ao BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ sob n° 
60 .746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/n°, Vila Vara, na cidade 
de Osasco, SP, para garantia total do financiamento no valor de R$ 
132.000,00, (sendo R$123.750,00 o valor do financiamento e o restante do 
valor de despesas acessórias), que será paga pelo Sistema de Amortização 
Constante - SAC, no prazo de 360 meses, por meio de prestações mensais e 
consecutivas, do valor total inicial na data do título de R$1.382,18, inclusive os 
acessórios, reajustáveis na forma do título, com juros à taxa nominal de 8,83°/o 
ao ano e taxa efetiva de 9,20°/o ao ano, vencendo-se a primeira prestação em 
10 de agosto de 2014, e as demais em igual dia dos meses subsequentes, até o 
final do pagamento, sujeita a atua lização,~~ com as demais cláusulas 
e condições constantes do título. LA. fM._ Z' 

MatíÍ f6manda d& Mesquita Sottano Marcondes CONTINUA NO VERSO 
Escrevente Autorizada 
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AV-7/M.159.085 em 09 de outubro de 2018 
PROTOCOLO OFICIAL N° 668.196 (CONSOLIDAÇÃO). 
Por certidão de 11 de setembro de 2018, deste Registro de Imóveis, 
completada com requerimento de 25 de setembro de 2018, fica consolidada a 
propriedade do imóvel objeto desta matrícula, em nome do BANCO 
BRADESCO S/ A, inscrita ·no CNPJ sob n° 60.746.948/0001-12, com sede na 
Cidade De Deus, s/n°, Vila Yara, na cidade de Osasco/SP, tendo em vista que, 
a seu requerimento inicial protocolizado em 15 de junho de 2018, neste 
Registro de Imóveis, intimei a fiduciante MARIA LUCIA DO ESPIRITO 
SANTO, brasileira, divorciada, secretária executiva bilingue, RG n° 
28.292.047-X-SSP-SP, CPF sob n° 263.177.228-89, para satisfazer no prazo de 
15 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 intima ,.. o, sem que a fiduciante tenham purgado a mora, sendo o 
valor da consolid ao de R 1 00,00, decorrente do reg istro feito sob n° 6 
nesta matrícula Adriana 8efgamo Bianchili da Silva 

OflCIAL INTERINA 

***** 
AV-8/M. 9.085 em 09 de outubro de 2018 
PROTOCOLO OFICIAL N° '668.196 (LEILÃO CONSOLIDAÇÃO). 
É feita esta nos termos do artigo 167, II, 5 da Lei 6.015/1.973, para constar 
que após a consolidação averbada sob 7 nesta matrícula, aguarda-se-á o 
leilão ou leilões e consequente quitaçã dívida nos r mos do a · go 27 e 
seus parágrafos da Lei no 9.5'14/1.997. 

•• FIM DOS ATOS PR~TICADOS. NESTE REGISTRO •• 
•• VIDE CERTIDAO NA PROXIMA FOLHA •• 

QUALQUER ADUL T RAÇAO RASLJRA OU E'Mf O 
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CERTIFICO que 9 imóvel o~jeto desta matrícula, tem sua situação com referência a ALIENAÇOES 
E CONSTITUIÇOES DE ONUS OU DIREITOS, I NCLUSIVE AQUELES DECORRENTES DE 
CITAÇÕES EM AÇÕES REAIS OU PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS integralmente noticiados nesta 
cópia, e retrata a sua situação j urídica, até o últ imo dia út il anterior à presente data. CERTIFI CO 
AINDA que, a presente é reprodução autêntica da ficha a que se refere, extraída nos termos do 
parágrafo 1°, do art. 19, da Lei n° 6.015/1973. 
CERTIFICO ainda, que em 28/09/2018, foi prenotado sob n° 675215 (Requerimento) 
com prioridade por 30 dias, título tendo por objeto o imóvel desta matrícula (Art.186 
cjc 205 da Lei 6.015/73). 

~~~t~ ~..-)___;~ }~. São Paulo, 09 de outubro de 2018. 

Marinalva Ribeiro Araujo Alves, Escrevente Autorizada . 

A presente certidão, já cotada no título, tem a finalidade de complementa-lo. 

Avenida Lins de Vasconcelos, 2376, Vila Mariana - Tel : 5081-7473. 

Atenção: Para lavrar escritura pública, os tabelionatos só poderão aceitar esta certidão até 30 (trinta) dias 
após a data de sua expedição (NSCGJ, cap. XIV, item 15, letra c, e Proc. 02.04824/6 da 1° Vara de Registros 
Públicos). 
~ão atualmente de competência desta Serventia os seguintes Subdistrito: 12° SUBDISTRITO - CAMBUCI 
~ue passou a pertencer a esta serventia a partir de 10/08/1931, pertencendo anteriormente ao 1° Registro dE 
móveis; 18° SUBDISTRITO - IPIRANGA que passou a pertencer a esta serventia a partir de 10/ 08/1931 

pertencendo anteriormente ao 1 o Registro de Imóveis; e 26° SUBDI STRITO - VILA PRUDENTE, quE 
pertenceu a esta Serventia no período de 17/09/1934 à 14/05/1939, posteriormente de 15/ 05/1939 ~ 
120/ 11/1942, passou ao 9° Registro de Imóveis e de 21/11/1942 à 31/12/1971 ao 11° Oficial de Registro 
etornando a este Cartório em 01/01/1972 até a oresente data. 

Selo Digital: 1429353C314ABD0066819618F 
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