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CARDOSO-SP 
LIVRO N. "2- REGISTRO GERAL 

IMÓVEL:· Um lote de terreno, medindo doze metros (12,00) de frente, igual 
dimensão nos fundos, por 21 ,00 metros de cada lado e da frente aos fundos, 
encerrando a área de duzentos e cinque'nta e dois metros quadrados 

1
(252,00),. 

sem benfeitorias, denominado lote n.0 3, da quadra n.0 22, situado na cidade de 
Mira Estrela: Estado de São Paulo, e compr~ndido dent~o.das SFguintes divisas 
e confrontaçoes: "Pela frente, com ,a Rua Ahcto ~astrequtnt ; pelo lado esquerdo, 
de quem da rua olha para o terrenQ, confrontando com o lote n.0 2; pelos fundos, 
confronta com área remanescente - Área A dp propriedade de VaJ!er Florêncio 
Vicente ~ Valdecy Maria Vicente; e, finalmente, pelo lado ·direito confronta com o 
lote n.04, distante 16,61 metros em linha reta mais 14,14 metros em curva da 
esquina mais próxima constituída pelas Ruas Alicio Castrequini e Rua Pedro 
Bertoldo. PROPRIETÁRIOS: Valter Florêncio Vicente, pecuarista, portador do 
RG/SP n. 0 8.901.441 , inscrito no CPF/MF sob n.0 141.651 .128-87, casado sob o 
regime da comunhão universal de bens, anteriormente a Lei n. 0 6.515/77, com 
Valdecy Maria Vicente, do lar, portadora do RG/SP n.0 25.611 .877-2, inscrita no 
CPF/MF sob n.0 148.324.268-42, brasileiros, residentes e domiciliados ' na 
Chácara C,anípo Alegre, no município de Mira Estrela, deste Estado. TÍTULO 
AQUISITIVO: Matricula n.0 12.656, liyro n°2, Registro Geral, deste Oficial de 
R · t de Imóveis. Cardoso, 06 de maio de 2.013. O Oficial Titular, 

(Tício Armelin de Oliveira Caldas). CADASTRO: Cadastrado junto~ 
mun c pa dade de Mira Estrela sob n.0 01.22.0003.00. Prot. n.044.069. (AI).-

R.1·M.12.718 ·TRANSMITENTES: Valter Florêncio Vicente, aposentado e sua 
esposa Valdecy Maria Vicente, aposentada. ADQUIRENTES: Fábio Roberto 
Urbano, funcionário pút;>lico municipal, portador do RG/SP n°23.860. 773-2, 
inscrito no CPF/MF sob n°164.928.648-16, cas~do sob o regime da comunhão 
parcial de bens, na vigência da Lei n°6.515/77, com Juliana Castro da Silva 
Minto, comerciante, portadora do RG/SP n°41 .777.169-1 , inscrita no CPF/MF 
sob n'Q17.357.618-09, brasileiros, residentes e domiciliados na Praça Cândido 
Brasil Estrela, n.0 546, nesta cidade. TÍTULO: Venda e compra. FORMA DO 
TÍTULO: Escritura pública, datada de 15 de outubro de 2014~ livro n°010, págs. 
085/087, do Tabelião de Notas de Mira Estrela/SP. VALOR: R$16.442,17 
(dezesseis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). 
Cardoso, 04 de novembro de 2014. O Oficial Titular,~ (Tfcio Armelin de 
Oliveira Caldas). Prot. n°46.585, de 17/10/2014 (N). 

Av.2·M.12.718- Conforme provante de Situação Cadastral no CPF, emitido 
pelo site da Receita Fede I proprietária Juliana Castro da Silva Minto, está 
inscrita no CPF/MF ·a 0 7.357.618-69. Cardoso, 22 de dezembro de 2014. 
O Substituto Legal, (Alfredo Queiro.z .st,e Oliveira). Pr9~ n.04~.904, de 
17/1212014. \ ' 
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' R.3-M.12.718-- DEVEDOR: Fabio Roberto Urbano. AVALISTA: Juliana Castro 
da Silva Minto. CREDOR FIDUCIARIO: Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ 
n°60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deüs, no município e Comarca de 
Osasco, deste 'Estado. TÍTULO: Alienação Fiduciária. FORMA DO- TÍTULO: 
Cédula de Crédito Bancário no:237/0304/171222014-01 , emitida em 17 de 
dezembro de 2014, agência de local. VALOR: R$90.000,00 (noventa mil reais). 
FORMA DE PAGAMEN'TO: Em cento e vinte (120) prestações mensais, 
vencendo-se a primeira em 10/02/2015 e a última em 10/01 /2025, no valor de 
R$2.471 ,05 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos), cada. · 
Características da Operação: Valor do Crédito: R$90.000,00; Prazo da 
Operação: 120 meses. Data para liberação do crédito; 29/12/2014. Encargos 
prefixados: Taxa de Juros Efetiva: 2,50%a.m .. Taxa de Juros Efetiva: 34,49% 
a.a. . O emit~nte declara opção ao regime de: Prefixação. Período de · 
Capitalização: Diária. Valor do IOF: R$1 .721 ,83. VALOR DA GARANTIA: 
R$40.000,00 (quarenta mil reais). CONDIÇÕES: A Emitente em garantia do 
pagamento da dlvida decorrente deste registro, bem como do fiel cumprimento de 
todas as obrigações aqui entabuladas, alienam ao Credor em caráter fiduciário 
a propriedade e a posse indireta do imóvel objeto , desta matrícula, 
reservando-lhe, somente, a posse direta na forfTla da lei, e obriga-se,.ainda, por si 
e seus herdeiros e sucessores, a fazer a alienação fiduciária aqui previstos, bem 
como todos os termos da Cédula, sempr~ bons, firmes e vali<:>sos, respondendo 
pela evicção, na forma da lei. A garantia fiduciária contratada abrange ao imóve 
todas as acessões, melhoramentos, construções, instalações, benfeitori 
pertenças existente e que lhe forem eventualmente acrescidas. Demais clá 
estão constan~es do contrato, o qual fica arquivado neste Oficial, 
própria. Cardoso, ?2 de dezembro de 2014. O Substituto Legal 
(Alfredo Queiroz de Oliveira). Prot. n.046.904, de 17/1212014. CCB p.22, fls. 1 /1 
Pasta 03, Fls. 37/38. (AI) 

Av.4-M.12.718- Em cumprimento ao artigo 26, §7°, da Lei n.0 9 14/ , te o 
7m vista a não purgação do débito no prazo legal conforme certidão juntada no 
procedimento de intimação de alienação fiduciária n.0 103, arquivado neste ofício . 
imobiliário, bem como a apresentação da guia quitada de Imposto sobre 
Transmissão de Bem lmóvei - ITBI, fica CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do 1 

imóvel objeto desta matrícula em nome do credor fiduciário Banco Bradesco 
S.A. R.3-M.12.718). Cardoso, 06 de dezembro ·de 2.018. O Oficial Titular, 

. (Tício Armelin de Oliveira Caldas). Protocolo n.0 55.350, de 20/09/2018. (B).-
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CERTIFICO que a presente ·foi extraída 
reprográfica,nbstermos do artigo 19, § 
díaimedíatamente anteriQr à emissão. 
Auto ríza d

1
a. ' 

Ao Oficial ... : R$ 
Ao Estado ...• :, R$ 
Ao IPESP ..... :\ R$ 
Ao Req. Civil: R$ 
Ao Trib . Just: R$ 

30,6~ 
8,72 
5,97 
1,62 
2 , 11 

-.. Ao Municipio , : lj.$ 1 1 , 23 
1,47 

51,81 
Ao Min .rúb ... : R$ 
Total ....... : R$ 
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Certidão de ato praticado protocolo nif:' 55350 
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