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IMÓVEL: Apartamento nO207 no Bloco 01, composto de três quartQs,sendo Úlllsüíte, s~tâ;
varanda, banheiro social e cozinha/área, com a área construída de 8S,96m2, encontrahdo-sena
Prefeitura de Itaboraí: cadastrado sob nO 186.952-001, inscrição predial nO53873 e averbado
desde ]8/03/2015 eo habite-se nO00112015 de 28/01/2015, com direito ao uso de uma vaga de
garagem não vinculada com 12,50m2. integrante do Condomínio Mu]tifamiliar VITAFEM(;E
RESIDENCIAL, éom a correspondente FRAÇÃO IDEAL dé 0,00347615 do respectivot~tÍ'êrio,
coisas e partes comuns, identificado por área de terras com a superficie de J3J30;p9m2,
resultante da I.ll1Íficaçãodos lotes nOs03, 04e 05 da Quadra "A" do loteamento Granjas iirigidor,
à Rua Adelina Leal, nO 358 em Outeiro das Pedras, zona urbana do primeiro distrito deste
município de Itaboraí-RJ, com as seguintes metragens e confrontações: 127,22m pela frente em
dois segmentos de 53,68m e 73,54m, ambos confrontando com a Rua Adelina Leal; 113,IOmna
linha dos fundos, confrontando com os lotes nOs06, 07 e 08 do mesmo loteamento; 93,50m do
lado direito confrontando com parte do loteamento Jardim Dona Lucinda; e finalmente 116,S 1m
do lado esquerdo, confrontando com o lote nO02 e parte do lote nO ] 1 do mesmo loteamento.-
Proprietário: lTABORAÍ SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede
àRua Victor Civita, nO77, bloco 01, EdifIcio 6.2, Sala502 parte, Jacarepaguá, Rio de Janeiro-R]
e inscrita no CNPJIMF sob nO13.491.945/0001-03.- Forma de aguisicãoe registro: A área foi
adquirida de Therezinha Maria Novis de Mattos, Mareio Novis de Mattos e sua mulher Roberta
de Souza Motta Mattos, Edezio Novis de Mattos e Marlus Novis de Mattos, nos termos da
eséritura pública de compra e venda, lavrada em 08/07/2'01], às folhas 1251128, do livro nO263,
ato nO53 no Cartório doPrimeirc;> Oficio de Itaboraí.R] e registrada sob nO05, em 09/08/20] 1 na
matricula nO 19.302, - ficha. A Incorporação do Condomínio nos termos da Lei nO4591/64,
regúlamentada pelo Decreto n° 55.815/65 e alterada pela Lei nO4.804/65 está arqui~ada. sob
protocolo nO73.504 e registradà sob n° 08, em 28/1 1/2011, na mesma matrícula nO t"9.3(j2; a
alteração do condomínio averbada sob nO17, em 21111/2014, na mesma matrícula nO19;302;
co.nstruç,ã~ aver~ada sob nO19, em 02/06/2015, na mesm~ matrícula nO19.30~ e a Instituição d~ ...
CondommlO regIstrada sob nO20, em 02/06/2015, tambem na mesma matncula nO 19.302. A
Escrevente:/~ndréa Veras Valença - Mat. 94/14.610 da CGJIRJ). Oficial do Registro' .
(Marcelo P~igueiredo Fabião - Mat. 90.137 da CGJIRJ). CrlstoP l1Jl\~

Andréa Veras Valença Tis\alle~ Sll'o~ti tfl
. .EscreveDte 'f~>~~la~;lf,'l 3

\Ial 114/14610

INDICAÇÃO: O imóvel acima descrito foi dado em GARANTIA HIPOTECÁRIA ao credor
BANCO BRADESCO S/A, Instituição Financeira, inscrito no CNPJIMF n° 60.746.948/'0'001-12,
com sede no Nócleo Administrativo denominado Cidade de Deus, s/n° Vila Yara, .Cidade de
Osasco - SP - conforme o Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia
Hipotecária e outras Avenças, assinado em 15/05/2012, Contrato nO000672406.P - registrado
sob o n° 08, em 27/06/2012 na mesma matricula nO 1 .302 e retificação averbada sob nO 09,
em 02/08/2012 também na mesma matrlcula nO 19.302. .

tisiane CristophmiPeimw
'f~~ , Sl!batitl1U1/
." •• 1 4/626) .

Av. 01 - Md 43861 em 14/0812015 - Prol. 87573 em 28/0712015- ALTERAÇÃO DE SEDE-
CehiPi;,a que,:<:onfonre requerimento apresentado, juntarrente com a cópia da4aAltera9ão Contratüal,
datada de 05/03/2015, devidarrente registrada na JUCERJA sob o nO.00002738883, em 17/03/2015,'
documentos estes que serão arquivados neste Registro Irrobiliátio conp parte integrante desta, sob o
nÍUTIerodo protocolo acima, ayerba-se nesta matrícula a alteração de sede da roprietátia, ITABORAÍ
SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA, para RUA " )f~,IN':. ~AL,no. 358,
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Continuação da Matrícula

Adivon!J Areas de Caroalho
Rll..reYCOtc

ldlll. S14/l0610

IRO DAS PEDRAS, ITABORAÍ, RJ. O referido é verdade. Emolurrentos e cus~s, ass~
~tn:E, , ria 1772/2014'lei3761 - mútua e'acoteIj:R$ 12,24; valor do ato:RS 80,60, art. 18 ,
dlScrm1lJ1ados,P~rta tab la 05 43: R$ O 05' lei 713/83 (20%): R$ 16,13; lei 4664/05 (5%) R$ 4,03; .lel
(LRP) pre~taçao ~ 03~ \e' 6281í12 (4%)' R$ 3,22; PMCMV R$ 1,61; totamndo: R$ 121,.91. A
111/06 (510 ".1 " .. d C fuo _ Mat. 94/10.870 da CGJIRJ). Ofiem! doEscrevente: d1VUl1YAreas e ~rva ,_
Registro: (Marcelo Poppe de Figuell'edoFabmo - Mat. 90,137 da CGJ/R]).

~ .

SE~~~~8PAB

Indicação de re-ratificação 1: Conforme Instrumento Particular de Re-Ratificação Decorrente de
Mútuo, com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, assinado pelas partes contratantes em
29/09/2014, Contrato n". 672.406-P, averbou-se a re-ratificação do contrato, registrado o nO,08 na
matrícula de nO.19.302, acima indicada, no sentido de prorrogar o prazo de vencimento da dívida
para a data mencionada no nO. 14 do quadro resumo: 14) vencimento da dívida; 15/04/2015,
permanecendo inalteradas as demais condições do referido instrumento, averbação esta sob o nO,22
na matrícula 19.30~2e 14/08/2015, Protocolo nO, 87,273. Seja de Fiscalização Registral lato
EBAZ 77988 0IJ4zpant e{~/l:f::~

, !M4t: 94/6263
Indicação de re-ratificação 2: Conforme Instrumento Particular de Re-Ratificação Decorrente de
Mútuo, com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, assinado pelas partes contratantes em
10/04/2015, Contrato n°. 672.406-P, averbou-se a re-ratificação do contrato, registrado o nO,08 na
matrícula de nO,19.302, acima indicada, no sentido de prorrogar o prazo de vencimento da dívida
para a data mencionada no nO. 14 do quadro resumo: 14) vencimento da dívida: 15/10/2015;
permanecendo inalteradas as demais condições do referido instrumento, averbação esta sob o nO.23
na matrícula 19.3027m I. 8/2015. Prolo'olo n'. 87.273. Selo de Fis"Uzação Registra! I alo
EBAZ 77989 URT. .

£lSlalll ('amaraCristophori~tiKot ! APRESENTAM TITULO. ~.If a-& %3" •• .D1J:M~J..15.
Tabehã Subatitut" ' ,

Mat. 94/6263 J) -:l.r. ('D
I\PRESENTA!lO TfnJt.O. Pw.t ..&g ..Q...~b ~_I~/..!9.

Av.02 - Mat. 43861 em 21/1012015 - Prot. 88367 em 07/1012015 - CONVENÇÃO DE
CONDOMíNIO - Confonne certidão do registro da convenção de condorrúnio, expedida pelo
Registro de ImJveis da la, Circunscrição de Itaborai, RJ, em 15/10120 I 5, averba-se nesta matrícula para
que fique constando que a Convenção do Condomínio "Vila Felice Residencial", encontra-se registrada
sob o n°. 1.865 - fichas 001 a 007 do livro 3 - Registro Auxiliarem 18/0512015, O refurido é verdade.
Ernolutrentos e custas, assim discriminados: Portaria 177212014: lei 3761 - nnítua e acotetj: R$ 12,24;
valor do ato: R$ 80,60; art, 183 (L ",.) prenotação. tabela 05.4.3: R$ 0,05; lei 713/83 (20%): R$
16,13; lei 4664/05 (5%) R$ 4,03; . 11/06 (~% R$ 4,03; lei 6281/12 (4%) R$ 3,22; P¥CMV R$
1,61; totalizando: R$ 121,91. . ~vente: (Karolline Borges da Silva'. Mal. 94/17.997 da
CGJIRJ). Oficial do Registro:~ ""' G-~ (M ceio Poppe de Figueiredo Fabião - Mal. 90.137 da
CGJ/RJ). ./it!J)<,'<1 .' KaráIine Bages da SIlva

\7 W o¥ EsaMnIe
SELO; EBAZ 76846 ESY Mal: 94117991

APRESENTADO TIruLO. Pro!. n' ~€•..3'1 E ...,.OJJ~o 1.!5.
AV- 03 - Mat. 43.861 em 05/1112015 ~ Prot. 88.318 em 02/1012015 - CANCELAMENTO DE
HIPOTECA. Certifico que, conforme requerimento apresentado, juntamente com o Instrumento Particular
de Quitação, expedido pelo credor em 29/09/2015, documentos estes que ficam neste Registro ImobiJiárío
arquivados conD parte integrante desta, sob o número de protocolo acima, averba-se nesta ma.tríctilapara
que fique constando o Cancelamento da Hipoteca, com relação à unidade objeto da mesma, acima indicada

Continuação da MatrIcula na ficha n.o, ,
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SELO: EAUX 26855 KYL

R. 04 • Mat. 43.861 em 13/1112015 - Prot. 88.276 em 30/0912015. COMPRA E VENDA - Confonne
Instnnnento Particular de Compra e Venda de Bem ImóveL com caráter de Escritura Pública, com recursos
advindos de Fundo comum de Grupo de Consórcio, e Pacto Adjeto de Constituição de Alienação da
Propriedade Fiduciária em Garantia, assinado pelas partes contratantes em 28/0812015; apresentado para
registro em três vias, das quais uma ficará arquivada neste Registro, o nrovel objeto desta matrícula foi
vendido a RAFAEL LOUZADA BODANESE, brasileiro, administrador, portador da Carteira de
Identidade n° 11.368.210-8 expedida pelo DE1RAN1RJ em 14/05120iO, inscrito no CPFIMF sob O nO.
009.109.147-02, casado, pelo regime da Comunhão Parcial de bens, em 03/0312009, na vigência da lei
6.515/77, e suá esposa, VIVIANE FIGUEIREDO CORREA BODANESE, brasileira, empresária,
portadora da Carteira de Identklade n°. 12.654.919-5, expedida pelo DETRANIRJ, em 14/0512002,
inscrita no CPFIMF sob o nO.095.262.447-88, residentes e domiciliados à Avenida Monsenhor Ascaneo,
nO155, aptO301, Barra da Tijuca, Rio de JaneirolRJ. pelo valor de R$ 374.512,61 (trezentos e setenta e
quatro tniIe quinhentos e doze reais e sessenta e lUll centavos), a ser pago por meio de emissão de TED da
Credora Fiduciária, HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio Ltda. O ITBI fui pago através da guia nO
02107/2015, no valor de R$ 10.005,47, no Banco HSBC, em 24/0912015. Reali7Rda a consulta de
infunnação (busca de indisponibilidade de bens), consulta nO0156015111334820, datada de. 13/1J/2015,
de resultado negativo. Reafuada a consulta na Central Nacional de Indispornbilidade de Bens, consulta
código hash: 87c9.dged.46de.delt:d601.b8 I9.ef3a.d45íf563.I 93e, datada de 13/1112015, de resultado
negativo. EMITIDA A DOI. EmoIlD:l'entose custas, assim discriminados:Porto 177212014: tabela 5.1 R$
1.330,20; lei 3761 - mútua e acoterjR$ 12,24;art. 183 (LRP) prenotação - tabela 5.4.3 R$ 8,72; tabela
1.5 - expedição de guias R$ 19,78; tabela 1.4 (arquivarrento) R$ 4,26; distribuição R$ 11,1lr#'lei 3/83
(20%) R$ 271,58; lei 4664/05 (5%) R$ 67,89; lei 111/06 (5%) R$ 67,89; lei 6281/12 (4%) 4,30;
PMCMV R$ 26,77; Busca de Indisponibilidade- Provimento 07212009 R$ 8,80; totalizando: R$ 78,60.
A Escrevente~réa Veras Valença - Mat. 94/14.6.10 da CGJIRJ). Oficial do Registro:
(Marcelo P~Figueiredo Fabião - Mal. 90.137 da CGJIRJ).

Andréa Veras Valença ~o.c-.:!70(..iistopl:DriPliixctO
Elcrennte Tabe\16lJub.I\\utr

SELO: EBFS 93133 UKWat. 94[14610 Mat.94/W,3

e regiStrada sob o n°.08re matrícula nO. 19.302, uma vez que o credor dáa dívida como quitada. O
refurido é verdade. Emoh.nrentos e custas, assim discriminados: Portaria 1772/2014: ~i 3761 ~mlÍtl1a e
acoteIj:R$12,24; valor do ato: R$ O;art. 183 (LRP) prenotação - tabe~05.4.3:R.$5,8~)1~i713(83
(20%): R$ 16,55; lei 4664/05 (5° "4,13; lei 111106 (5%) R$ 4,13; lei 6281/12(40/11) R$ 3;30;
PMCMV R$ 1,65; totalizando: R$ " A Escrevent~(Andréa VerasValehÇa~ Mat 94/14JílÔ
da CGJIRJ). Oficial do Registro: (Marcelo~ de Figueiredo Fabião- Mal. 90.137 da

CGJIRJ). Andréa Veras Valença
Elcre'l'ente ..F!JiXtlw

Mal. 94/14610 • ~CriS~
~Tabelll.iGbltl(ii~

Mat.94/62(,3.

R-OS- Mat43.861em 13/1112015 - Prot. 88.276 em 30/0912015 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA-
Certifico que, Conforrre Instnnnento Particular de Compra e Venda de Bem JmjveL com Caráter de
Escritura Pública, com Recursos Advindos de Fundo Comum de Grupo de Consórcio, e Pacto Adjeto de
Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia, assinado pelas partes em 28/0812015,
.acirmregistrado sob o número 04, o imóvel objeto desta matrícula fo~ pelos atuais proprietários, já
qua1ificadQs'allellflcíoel11garantia'fiduciária,ao credor, HSBC (BRASIL) Adll:listrador~.deConsórcioLtda.,
inscrita no CNPJIMF<sobon9.60.241.809!OOOI.37, com sede na Cid,\d~deCuritibli,ESta49do'paráná,
llátra~ssaOliveira Belo, nO34, 2° andar. Centro. CEP 80020.030.Va]otdaCorrtpía e Vel1dae
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Continuação da Matrfcula

na Travessa Oliveira Belo, nO 34, 2° andar - Centro - (EP 80020-030.Valor da Compra e Venda e
Composição dos Recursos: já descritos no registro acima:;Do Crédito da Cota de Consórcio e de sua
Utilização: Os Devedores Fiduciantes, subscritores da COTA 037 do GRUPO 4021, tendo sido
contemplados na assembléia realizada no dia 13/08/2015, adquiriram o direito ao crédito de R$

'300.000,00 (trezentos milreais), tendo utilizadoas quantias de R$ 146.494,47 (cento e quarenta e seis mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) para pagamento de lance embutido, R$
00,00 (zero) para pagamento de taxa de cadastro, R$ 00,00 (zero) para pagamento da taxa análise
cadastral; R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) para pagamento de tari1àde análise de bens im)veis
recebidos em garantia, restando a quantia que devidamente atualizada até a presente data con'eponde a R.$
152.710,95 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos).
COTA 805 do GRUPO 4044, tendo sido contemplados na assembléía realizada no día 13/08/2015,
adquiram o direito ao crédito de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo utilizado as quantias de
R$ 179.210,03 (cento e setenta e nove mile duzentos e dez reais e três centavos) para pagamento de lance
embutido, R$ 00,00 (zero) para pagamento de taxa de cadastro, R$ 00,00 (zero) para pagamento da
taxa análise cadastral; R$ 00,00 (zero) para pagamento de tarifa de análise de bens im5veis recebidos em
garantia, restando a quantia que devidamente atualizada até a presente data correponde a R$ 221.801,66
(duzentos e vinte um mil e oitocentos e um reais e sessenta e seis centavos). Totalizandoo valor de
R$ 374.512,61 (trezentos e setenta e quatro mil,quinhentos e doze reais e dezenove centavos). Desse total
de R$ 374.512,61 (trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e sessenta e urn centavos) a
quantia de R$ 374.512,61 (trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um
centavos), foi por eles devedores fiduciantes, utilizadaCOlY(lpagamento do preço da presente aquisição,
conforme consta da Letra "E" do Quadro de Resurm deste Ínstnnnento. Confissão da Dívida - Os
devedores fiduciantes se declaram e confessam devedores da credora fiduciária, do percentual que fàlta
arrx>rtizarda Cota 037 do Grupo 4021, a 50,8530% do valor do bem, por já ter sido pago o valor
correspondente a 49,1470%, cuja dívida, nesta data é de R$ 191.660,41 (cento e noventa e um mil,
seiscentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) correspondente ao saldo de 72 (setenta e duas)
parcelas mensais e sucessivas, sendo, nesta data, no valor de R$ 2.711,17 (dois mil e setecentos e onze
reais e dezessete centavos) • Mencionado "débito (saldq devedor)", será liquidado em parcelas mensais,
nas datas correspondentes às Assembléias Gerais Ordinárias, corrigido de acordo com a evolução does)
crédito(s) objeto(s) does) respectivo(s) plano(s) de consórcio, ou seja, anualmente, sempre no mês
correspondente àquele em que ocorreu a Assembléia Geral Ordidinária, quando o grupo foi constituído, de
acordo com o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), divulgado pela FGV, correspondendo
cada parcela, da Cota/Grupo em referência, ao percentual de 0,7063% do meSIID bem, às quais serão
acrescidas as taxas contratuais, inclusivetaxas de administração e fundo de reserva, não estando incluído
na composição do valor da mesma (parcela) a "taxa" cobrada mensalmente para fins do "seguro
prestamista" que, quando contratado, será acrescida à cada parcela, individualmente,somente por ocasião
do respectivo vencimento de cada uma delas (parcela) nas condições pactuadas na respectiva apólice,
conforme previsto no Regula.Irento Geral para a formação de Grupos de Consórcio; sendo que não há a
incidênciade juros na atualização does) respectivo(s) saldo(s) devedor(es); com o vencimento da próxima
parcela previsto para o dia 09/0912015, e da Cota 805 do Grupo 4044, a 34,9997% do valor do bem,
por já ter sido pago o valor correspondente a 65,0003%, cuja dívida, nesta data é de R$ 159.806,80
(cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e seis reais e oitenta centavos) cOliespondente ao saldo de
175 (cento e setenta e um) parcelas mensais e sucessivas, sendo, nesta data, no valor de R$ 896,00
(oitocentos e noventa e seis reais). Mencionado "débito (saldo devedor)", será liquidado em parcelas
mensais, nas datas correspondentes às Assembléias Gerais Ordinárias, corrigido de acordo com a evolução
does) crédito(s) objeto(s) does) respectivo(s) plano(s) de consórcio, ou seja, anuaJJrente, sempre no mês
correspondente àquele em que ocorreu a Assembleia Geral Ordidinátia, quando o grupo fui constituído, de
acordo com o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), divulgado pela FGV, correspondendo
cada parcela, da Cota/Grupo emrererência, ao percentual de 0,2000% do rresmo bem, às quais serão
acrescidas as taxas contratuais, inclusivetaxas de administração e fi.mdode reserva, não estando incluído
na composição do valor da mesma (parcela) a "taxa" cobrada mensalmente para fins do "seguro
prestamista" que, quando contratado, será acrescida à cada parcela, individuahnente,somente por ocasião
do respectivo vencimento de cada uma delas (parcela) nas condições pactuadas na respectiva apólice,
confurme previsto no Regulamento Geral para a funnação de Grupos de Consórcio; sendo que não há a
incidência de juros na atualização does) respecti o(s) saJd~evedor(es); com o vencimento da pró'
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Av. 06 - Mat.43.861 em 20/0812018 - Prot. 99.965 em 12/0712018 - ALTERAÇÃO DE RAZÃO
SOCIAL. Certifico que confumle requerimento apresentado, juntamente coma cópia do Instnnnento
Particular de Aheração do Contrato Social. 40' Alteração de 01/0712016, devidamente registrada na
JUCEPAR sob o n°. 20171932579 em 07/0612017 eNire n° 41.205.479.531, doct.nrentos estes que
ficarão arquivados neste Registro Imobiliário como parte integrante desta, sob o número do protocolo
acima, averba-se nesta matricula a alteração da denominação da razão social da credora fiduciária,para
KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LIDA, inscrita no CNPJIMF.n°
60.241.809/0001-37, com sede à Travessa Oliveira Belio, nO34, 2° andar, Centro, CurítJba, PR O
referido é verdade. EIrolumentos e custas, assim discriminados: Portaria 321012017: valor do ato: R$
97,89; art. 183 (LRP) prenotação - tabela 05.4.3:R$ 10,58; lei 713/83 (20%): R$ 21,68; lei 4664/05
(..5.%).R$ 5... lei 1l...1../.06~(5%)R$ 5,41; lei 628.l/12 (4%) R$.4,33; PMCMV R$2,16; totalizand():R$
147,46. A 8, revente: (Karolline Borges da Silva Oliveira- Mat. 94/17.997 da CGJIRJ). Oficial
do Registro:...,:. j...... arcelo Poppe de F~ir~d~ Fabião ~ Mat: 90/13~ da CGJIRJ).

• .... . '. Karolline Borges da Stlva Ohveua .D\ LHlZ CoutúWl da Silvt
SELO: ECO 15540 JR Escrevente T.bclilo SubSlil\lIO

Mat.94/17997 ••••. : 'M/O.OS CGJ/IU

Av. 07>-Mat.4:3.8()1 em 20/0812018 - Prol. 99.965 em 12/0712018 - CISÃO PARCIAL. Certifico
que, conronne requeriméntoapresentado, jmtatrente com a cópia do Instrumento dePl'9tocolo e
Justíficaçàode IncorpQl"açãei,'datado de 28/04120] 7, devidamenteregisrrado na JUc.ESP em
31/0712017 ê demaisdoél.lInéntos necessários, que :ficarãoneste registr0arquívàdQ.ssoj) (lri'úmeto çe
protocolo acima mencionado, como parte integrante desta, averba-senesta.:lllatriêula para que'fiqUé
constando que a empresa designada corro credora no registro nO05, a KIRTON
ADMF;. TRA?ORA D~ C~NSÓRCI0 LIDA, com CNPJIMF n° 60.241.8:0001-37.,. que pela

blZ.('~IIll\ho.SiM 4-.. \)~,l. c.f{> .
T.h"'UI" ~uh,ljl\llo ,Co, •

•; 1J410425 eGJ/lU '/<-".:" '.
'-(":!:

LJ..,'..-...•

parcela previsto para o dia 09/0912015. Totalizando o saldo devedor de R$ 351.467,21 (trezentos e
cinquenta e tnn milquatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e tnn centavos). Os pagamentos das parcelas
serão :teitospor meio de débito em conta-corrente ou boletos bancários enviados mensahnente pela credora
fiduciáriaaos devedoresfiducia11tes,no eooereço fornecido pelos mesmos. Em gaso de ~~recebúnentodos
respectivos boletos bancários nas épocas próprias ou da não efetivação do débito em conta. corrente; aos
devedores fiduciantes deverão contatar a credora fiduciária.prazo de amortização da dívida: o prazo para a
amortização da dívida ora confessada é idêntico ao prazo final para pagamento so saldo devedor da
Cota/Grupo em referêl19ia, com vencimento previsto para o dia 08/0812021, 08/0312030, salvo
antecipações de parcelas. Valor da Garantia Fiduciária:R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatrimil reais).
Realizada a consulta de informação (busca de indisporubilidadede bens), consulta nO015601sJl1334820,
datada de 13/1112015, de resultado negativo, Realizada a consulta na Central Nacional de looisponibilidade
de Bens, consulta código hash: 87c9.dged.46de.delfd601.b819.e13a.d45f.f563.193e, díltada de
13/1112015, de resultado negativo. EMITIDA A DOI. Emolumentos e custas, assim discriníitlados:Porto
177212014: tabela 5.1 R$ 1.330,20; lei 3761 - mútua e acoterj R$ 12,24;art. 183 (LRP)prenotação .
tabela 5.4.3 R$ 8,72; tabela 1.5 - expedição de guías R$ 19,78; tabela IA (arqlÚvamentô) R$ 4,26;
distnollição R$ 11,11; ei 713/83 (20%) R$ 271,58; lei4664/05 (5%) R$ 67,89; lei 111/06 (5%) R$ 67,89;
lei 6281/12 (4%) R$ ,30; PMCMV R$ 26,77; Busca de Indisponibilidade - Provimento 072/2009 R$
8,80; tota.lizando:R$ 3, 5, A Escrevent~AIldréa Veras Va1ença - Mal. 94/14.610 da CGJIRJ).
Oficialdo Registro: (Marcel~eFigueiredo Fabião - Mal. 90.137 da CGJIRJ).
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Cisão desta Sociedade, com versão de Parce~ furam cindidas para o BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LIDA, inscrita no CNPJIMF.no 52.568,821/0001.
22, com sede no núcleo Cidade de Deus, prédio murom, Térreo, Vila Vara, Osasco, SP, alterando
assim a Credora da Alienação Fiduciária, do referido registro acima de nO05. Errolummtos e custas,
assim discriminados:Portaria 3210/2017: valor do ato: R$ 97,89; art. 183 (LRP) prenotação - tabela
, 05.4.3: R$ 10,58; lei 713/83 (20%): R$ 21,68; lei 4664/05 (5%) R$ 5,41;.lei 111106~%) R$ 5,41;
lei 6281/12 (4%) R$ 4,33; PMCMV R$ 2,16; totalizando:R$ 147,46. A vente: (Karolline
Borges da Silva Oliveira - Mat. 94/17.997 da CGJIRJ). Oficial do Registro' • (Marcelo
Poppe de Figueiredo Fabião • Mat. 90/137 da CGJIRJ).

k« hiz I' .•...:_L .L. S:L'~ \lllineBorg Silva Oliveira
To.:' \'NUlIllIlOua UJI Escre ente

SELO: ECOL 15541 FSP M~ . i,ilo/nJ2Usbstituto Mal. 94/17997
" .••• V"'l CGJ/RJ

Av. 08 • Mat. 43.861 em 05/11/2018 - Prot. 99.969 em 12/07/2018 - RESULTADO DE
DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÕES Certifico que, requerimento datado de
15/0512018, solicitando pela credora fiduciária BANCO BRADESCO S/A, inscrita no CNPJIMF
sob o n° 60.746.948/0001-12, representado pela empresa Tattini Sociedade de Advogados, na
pessoa de Andrea Tattiní Rosa, CPF!MF sob o nO 089.543.208-05, e dermis docl.llrentos
necessários, que ficamarquivados sob o número do protocolo acima, corro parte integrante desta, nos
tennos do artigo 26 da Lei nO9.S14/97 e o artigo 12 dos ProVÍI1lentosnOs02 e 4412017 da CGJIRJ,
para fins de purga do débito com relação a alienação fiduciária registrada acima sob o nO 05 em
13/11/2015, e dar publicidade à existência do procedinxmto em curso, assegurar direitos de terceiros
,interessados e estabelecer o tenro para a consolidação da propriedade pelo fiduciário, averba.se o
resultado da notificação encaminhada por este registro aos devedores fiduciantes RAFAEL
LOUlADA BODANESE e VIVIANE FlGUEIREDO BODANESE, através do OficiofRGI nO
0703/2018 encaminhado ao Registro de Títulos e Docl.llrentos de ltaboraí, anexo a este registro do
Cartório do 2° Oficio de Justiça, neste RID, protocolado sob nO48305 com o seguinte endereço: 1.
Rua Adelina Lea~ 358, Apto nO207, Bloco 01, Condorrúnio Vita Felice Residencia~ Outeiro das
Pedras, ltaboraíIRJ, a saber: I) No dia 21/08/2018 às 171110min,cheguei no endereço indicado,
porém não encontre~ os notincados, sendo recebido pelo porteiro o Sr. Joatam, o qua~ então
infonnou, que o imóvel encontra-se vazio e os notificados nunca residiram naquele endereço, estando
em endereço ignorado, incerto e não sabido, conseqüentemente a notificação fui de resultado
"negativo", confurme comprova a certidão datada de 21/08/2018; e OfíciofRGI n° 0704/2018,
encaminhado ao 6° Oficio de Registro de Títulos e Docl.llrentoslRJ, protocolado sob nO1367123
com seguinte endereço: 2. ã Avenida Monsenhor Ascaneo, nO155, apartamento 301, Bairro Barra da
Tijuca, Rio de JaneirolRJ, a saber: I) "Certifico que a presente notificação , AAAI367123, fui
entregue na Av. Monsenhor Ascaneo, 155 Ap 301- B Tijucalllio de JaneirolRJ, em 02/10/2018 às
13:4011,a cidadã que se apresentou como sendo a destinatária VIVIANE FIGUEIREDO CORREA
BODANESE, (DICIRJ 12654919-5), onde recebeu e exarou o ciente. Diligênciaprocedidas: 2 - la
Negativa em 17/09/2018 - 12:50 em virtude de não ter sido encontrada no endereço indicado. Foi
deixado um aviso para comparecimento em cartório com a Sra. Yone Figueiredo, mãe da notificada.
Responsável pela Notificação, Cristiane de Azevedo S. Santos, CTPS: 63647 Série: 118 - RJ",
conseqüentemente a notificação fui de resultado "positivo",confurme comprova a certidão datada de
02/10/2018. II) "Certifico que a presente notificação, AAA1367123, deixou de ser entregue na Av.
Monsenhor Ascaneo, 155 Ap 301- B TijucafRio de JaneirolRJ, em 17/0912018 às 12:5011,ao
destinatário RAFAEL LOUZADA BODANESE, em virtude de não mais residir no endereço indicado
há mais de 1ano. O notificado se encontra em local ignorado, segundo informação da Sra. Yone
Figueiredo, ex sogra. Responsável pela Notificação, Cristiane de Azevedo S. Santos, CTPS: 63647
Série: 118 - RJ", conseqüentemente a notificação foi de resultado "negativo", conronne comprova a
certidão datada de 04/1 0/2018. O referido é verdade. Emolurrentos assim discriminados: Portaria
3210/2017: valor do ato: R$ 97,89; art. 183 (LRP) prenotação - tabela 05.4.3: R$ 21,17; Alien.
Fiduciária - Intimação: R$ 65,24; Alein.Fiduciária • Intirnação por pessoa. R$ 30,46; lei 713/83
(20%): R$ 45,00; lei4664/05 (5%) R$ 11,23' lei 111/06 (5%)~ 1,23; lei 6281/12 (4%) R$ 8,97;
PMCMV R$ 4,27; totalizando: R$ 305,8 . crevent~Andréa Veras Valença - Mat.
94/14.610 da CGJIRJ). Oficial do Registro: . ~~~celo Poppe de Figueiredo .Fa~iã..o.....-~.o .. _."",
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Av. 09 - Mat. 43.861 em 05/0612019 • Prot. 102.482 em 12/0212019 • RESULTADO DE
DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÕES - Corrltmre requerirrento datado de 20/1212018, solicitando
pela credora fiduciária BRADESCO ADWNISTRADORA DE CONSÓRCtOS LIDA., inscrita no
CNPJIMF sob o n° 52.568.821/0001-22, representado pela empresa TattiniSocieda.de de Advogados,
na pessoa de Andrea Tattini Rosa, OAB/SP 210.738,.e demais documentos necessários~ que-ficam
arquivados sob o núrrero do protocolo acima, como parte integrante desta, nos tennos do artigo 26 da
Lei nO9.514/97 e o artigo 12 dos Provimentos nOs02 e 44/2017 da CGJIRJ, para fins de purga do
débito com relação a alienação fiduciáriaregistrada acima sob o nO05 em 13111/2015, e dar pübliêidade
à existência do procedimento em curso, assegurar direitos de terceiros interessados e estabelecer o
termo para a consolidação da propriedade pelo fiduciário, averba-se o resuhado da notificação
encaminhada por este registro ao devedor fiduciante RAFAEL LOU1Al)A BODANESÊ
representado por sua esposa e procuradora VIVIANE FIGUEIREDO CORREA BODANESE,
através do OficioIRGI.n°0164/2019 ao 4° Registm de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, com o
seguinte endereço: 1- Avenida Monsenhor Ascaneo, nO.155,Apartarrento 301, Bairro Barra da Tijuca,
Rio de JaneirolRJ, a saber: I) No dia 29/0412019 às 09h50min, A SI". viViane Figueiredo Corrêa
Bodanese, indicada como procuradora do notificando. Foi declarante a Sra" Maria das Graças
(empregada). Declarou ainda que a indicada não se :fàzJapresente. Deixei Memorando. Escrevente
Notificador: (a) Claumir Bustamante da ClO1ha.CTPS: 28337 Série 021.RJ; lI) A indicada a receber
(Procuradora) SI" Viviane Figueiredo Corrêa Bodanese, foi localizada no endereço indicado pelo
Apresentante, recebeu a notificação, exibiu a identificação e exarou ciente dos tennos.Escrevente
Notificador: (a) Claumir Bustarnante da Cunha, CTPS: 28337 Série 021-RJ, consequente~nte a
notificação foi de resultado "Positivo", confom1ecomprova a certidão datada de 29/0412019.
Emoltunentos e custas, assim discriminados:Porto 321012017: valor do ato R$ 101,67;art. 1.83(LRP)
prenotação - tabela 5.4.3 R$ 21,98; tabela 01.4 (arquivamento)R$l 0,74; Alien Fiduciária. Intimação:
R$ 67,75; lei 3217/99 (20%) R$ 40,41; lei 4664/05 (5%) R$ 10,08; lei 111/06 (5%) R$ 10,08; lei
628.1/12 (4%) R$ 8,06; ISS (Lei' comple~metar 'cipal nO24012018) - R$ 10,11; PMCMV R$
3,81; totaIizando: R$ 2.84,6B. crevente' dréa Veras Valença - Mat. 94/14.610 da
CGJIRJ). Oficial do Registro: 1 c oppe de Figueiredo Fabião • Mat. 90.137 da
CGJIRJ).

Andréa Veras Valença José Luiz f.oufinho ~ SiIv.l
SELO: EDAC 05724 SKR Es~r~~ente Tabelião Subst1l11to

Mat.. 94/14610 Mat.: 94/0425 C(jJ/RJ

Av~~.~"'Mt,l}708~..1Yot. 104.431 em 09/0812019 - CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDAD~ • Conforrre requerimento do credor Bradesco Administradora de Consórcios
LIDA, representadà pela Tattini Sociedade de Advogados, datado de 30/0712019, assinado pela
advogada, a Sr, Andrea Tattini Rosa, OAB/SP 210.738,junta.mente com a Certidão de Quitação
do ITBI, guia n° 0085712019, no valor deR$ 10.006,96 paga em26/0712019, no Banco Bradesco
e cópias dos oficiosIRGInos 070312018,070412018 e 016412019, arquivados sob os protocolos nOs
99.969 e 102.482, docmrentos estes que ficam nesté Registro Imobiliário arquivados como parte
integrantedesta; SO$ ón~ro de protocolo acima, averba-se, com base na averbação de nOs08 e 09,
desta rnatrícula,pará queJique consoEdada a propriedade do irrove1objeto desta matrícula elIl :làv6rdo
cl'edorBRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LIDA, pêssóa jurídica~e
direito privado, com séde e foro na Cidade de Deus, s/n, na Cidade de O saséo/SP , inscrita nO
CNPJIMF sob o nO52.568.821/0001-22, tendo sido atnbui:lo o valor deR$ 324.000,00 (trezentos e
vinte e quatro mil reais). A credora fiduciária, ora adquirente deverá promover os leilões públicos
disciplinados no artigo 27 da refurida Lei Federal n° 9.514/97. Ernoh.tment. ~,~ssim
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discriminados:Porto235812018: valor do ato R$ 544,04; art. 183 (LRP) prel1()tação~tabeJa 5.4.3 R$
21,98; lei 3217/99 (20%) R$ 113,19; lei 4664/05 (5%) R$ 28,29; lei I 11/06 (5%) R$ 28,29; lei
6281/12 (4~) R$ 22,63; ISS (Lei compleIDentar:i 'cip~ nO 24012018) - R$ 28,30; PMCMV R$
11,31; tota1i:zando:R$ 798'°53.A Escrevente: ~rea Veras Valença - Mat. 94/14.610 da
CGJIRJ). Oficialdo Registro: • (M oppe de Figueiredo Fabião - Mat 90.137 da
CGJIRJ).

, . '] 1..' •. ~ Andréa Veras Valença
o~ L.Ul.z.C~Ht!ilf(~,t" .lilva Escreve'lte

Tilbe!,~(}s..~>:r,ut'l M t 94/14610SEW: EDBL 73820 GBY ~; 94/0425 Cf;JIFu a .:

CERTIFICO que a presente fotocópia é reprodução autêntica da matrícula n0
43.861, fichas 001 à 004, extraída como certidão de inteiro teor, nos termos do
art. 19, parágrafo 1°, da Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), e do art. 411,
S 3°, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro. Fica ressalvado que, de acordo com o art. 417 da Consolidação
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esta
certidão não comprova a propriedade atual do imóvel elou a inexistência de
ônus ou gravames. Itaboraí, aos vinte e três di do mês de agosto do ano
de dois mil e dezenove (23/08/2019). E Rafael Santos de Oliveira,
Auxiliar de Cartório, matrícula 94/9760 na J/, procedi às buscas e a
extraí. E~uellen Laurentino da Silva, Escrev te, matrícula n°. 94/19413 na
CGJ/RJ, a conferi.

.~i\1.';~. ~~~~ ~
MARCELO ~OPPE D~ FIGUE " O FAB'A~c.~~~~'o,~~6~

OfiCiaido Registro Imoveis \,í.--;'~.fl'\.4.]10(1'"
Primeira Circunscrição de Itaboraí-RJ *;#~ •

Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização 8etrânico
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