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REGISTRODE IMóVEIS, TfTULOS E OO('UMENTOS E CM DE PESSOAJURfOICA
\ COMARCADE AVARÉ! S'P

~ VA

LIVRO N.o 2 .RE~~~~~ OFICIAL IDE ,REGISTRO DE 1MÓVSIS E ANEXOS DE AVARÉ
CNS12056..s 7

r m.~,"',:I... r Ik•• ~ o. _L=75.645:J L 001 :J Avaré, 15 de abril de 2014. ~

LOTE ~ ,22DA QUADRA D, do loteamento "JARDIM DONA LAURA',,-situado em Ava-
ré-Sf', fazendo frente para a Rua 2, onde mede 10,00 metros; confronta-se à direita de quem da
rua olha o lote, com o lote 23, medindo 20,00 metros; à esquerda com o lote 21, medindo 20,00
metros; aos fundos com o lote 11, medindo 10,00 metros, perfazendo uma área de 200,00 me-
tros quadrados.' /

PROPRIETÁRIA: LORENZETTI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 0°

09.432.977/0001-52, com sede em Avaré-SP, na Rua Goiás n" 1.548, Centro.

REGISTRO ANTERIOR: R-02/65.862 de 15.04.2014, deste Oficio.

_A.I-~~:::::.:::=--.:(Gislene Zanlucki) .
.~:::a-.,.-,;...--~------_._~--~._-_. ---------------- ,.------ •.••.••--.--- •.-----

Av-OlI75.64S - Em 15 de a di de 2014. RESTRIÇÕES.
Aos lotes integrantes do loteamento "Jardim Dona Laura" foram impostas restrições convencio-
nais (forma de uso e ocupação do imóvel), minuciosamente especificadas no contrato padrão
que integra.o processo respectn o uivado neste Oficio.
A Escrevente Autorizada' (Gislene Zanlucki),

""X"~-----------_._-_._-'-_._--------------------'-------------
Av-02175.645 - Em 01 o de 2014. CADASTRO.
Pelo instrumento particular firmado em Avaré-SP em lO.06.2014~ nos termos da Lei n°
9.514/97, e certidão municipal emitida em 30.06.2014, código- de controle n?
A443CC4AAIFOI55A, verifica-se que o imóvel desta matrícula está cadastrado junto à munici-
palidade de Avaré-SP sob nO 5.36 . 22. 00. Protocolado e microfílmado sob nO208.51l.
A Escrevente Autorizada: arlene Paolini Gonçalves).
-----_ ..•-----_._----_._---,-------- - ..._- --- --------- ...•-._--..•_---------------------_ .•....-.•............. --- ......-:..._--, .•..•.

R·03175.645 -Em 01 de agosto de 2014. VENDA E COMPRA.
Pelo instrumento particular mencionado na Av-02, a proprietária LORENZETIJ - EMPREE -
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA, já qualificada, VENDEU o imóvel desta matrí~ula a
ANA ROSA DE SOUZA, RG nO 3.999.73.S-2-SSP/SP, CPF nO368.627.208-30, brasileira, sol-
teira, maior, professora, residente e domiciliada em Avaré-Sl', na Rua Suzana Garcia Ferreira n"
343, Vila Operária, pelo preço de R$ 92.106,10, pago através do fmanciamento Liberado peja
vendedora, garantido pela alienação fiduciária registrada sob n° 04 nesta matrícula. Foram apre-
-sentadas CND relativos às Contribuições Previdenciâriase às de terceiros n" 187592014-
88888977, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 26.06.2014, e CND relativo
aos Tributos Federais e â Divida Ativá da União emitida peja Secretaria da Receita Federal do
Brasil em 10.06.2014. Protocola microfilmado sob n" 208.511.
A Escrevente Autorizada: (Marlene Paolini Gonçalves).___.- • --.-_--__________ _ , L ..- •...__••• ·_.·_. _

(continua no vetso)

Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 01 - Jardim Europa - Avaré/SP - CEP: 18707-150
Fone/Fax: (14) 3732-376613732-9640 - e-mail: riavare@uol.com.br
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R-04/75w645'-Em 01 de agosto de 2014. ALIENAÇÃO FIDUCr RIA. )
Pelo Instrumento particular mencionado na Av•.02, a proprietária ANA ROSA DE SOUZA, qua-
Iifieada no R-03, TRANSFERIU a propriedade resolúvel do imóvel desta matrícula, a titulo de
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a LORENZETTl - EM:eREgNDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, já qualificada, com o escopo de garantia da importância de R$ 92.106,10, que será paga
da seguinte forma: .a) R$ 4.000,00, como sinal e principio de pagamento; b) R$ 2.008,06 através
de 01 (uma) parcela) mensal com vencimento em 10.07.2014; c) R$' 537~17 através de 01 (uma) I

parcela anual com vencimento em ]0.12.2014; d) R$ 598,27 através de O1 (uma) parcela anual
com vencimento em 10.12.2015; e) R$ 670,07 através de 01 (uma) parcela anual com venci-
mente em 10.12.2016; I) R$ 750,48 através de 01 (uma) parcela anual com vencimento em
10.12.2017; g) R$ 840,54 através de 01 (urna) parcela anual com vencimento em 10.12.2018; h)'
R$ 941,41 através de 01 (uma) parcela anual com vencimento em 10.1'2.2019;, i) R$ 1.0~t38
através de 01 (uma) parcela anual com venclmento em 10.12.2020; j) R$ l.lr80,90 através de 01
(uma) parcela anual com vencimento em 10.12.2021; k}RS1.322,o"'2 através, de 01 (uma) parce-
Ia anual com vencimento em 10.12.2022; e, I) o restante, oú sejá, R$ 78.f05,20 através 120 par-
celas mensais e sucessivas no valor de R$ 651,71 cada uma, vencendo-se a primeira em
10.08.2014, e a demais no mesmo dia dos meses subseqüentes, sendo os juros à taxa de
0,9489% ao mês, correspondendo à taxa de 12% ao ano; atualizadas mensal emonetariamente,
de acordo com a variação percentual mensal acumulada do índice .IGPM (Índice Geral de1>reços
de Mercador, calculado e divulgado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), comas demais cláu-
sulas e condições constantes do tio. Protocolado e microfiífnado sob n" 208.511.
A Escrevente Autorizada: ~_MarJene Paolini Gonçalves).

Av-05175.645 - Em 01 de agosto de 2014. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO.
Com fundamento .00 artigo 213, 1, "a,", da Lei nO6.01517.3, retifico que a Av-O~ para constar que~!;~~;;_;~E.;~;~~:~~~~~~_~~~_~~:~~~~:-L _

. \
Av-06/75.645 - Em 01 de agosto de 2014. RETIFICAÇ~O DE REGISTRO.
Com fundamento no/artigo 213, 1., "a", da Lei n~6.015/73, e àlvista âo título reexamlnado, reti- .
Ifico que o R-04 para, constar que o valor da parcela. no ite; "e", na forma de pag~mento" é de
R$534.17. ~ . _
~~:~~~~~~~_~~_to~~~~~ ~~~~~~~~~~_:~~~~~n~~~~~~~~ _

Av-07/75.645 - (CONS.OLIDAÇAo DA PROPRIEDADE F1DUCIÁRIA) - Em 10 de outubro de 2019.
/

Por íntímação Alienação Fiduciária de 22 de julho de 201~, requerimento de 03/10/2019, certidão

expedída por este Oficio em 27/08/201'9, guia delTBI e dema'is documentos apresentados

procede-se a esta averbação para constar que, realizado o procedimento drs.ciplinado no artigo 26
. , '

,da lei Federal nO 9.514/9t~m face da devedora fiduclante ANA RQ§.A Df; $OUZA, já q~.a1ificada,
sem que ho'uvesse purgaçêo ~a mora, fica CONSOLlDAD.AA PROPR1EDADE do imóvel objeto

(continua na ficha 02)
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desta matrícuía na pessoa da credora tiduciária, pela LORENZETTI EMP8EENDIMENTOS
IMOBILlARIOS LIDA, já qualificada. A credora fiduciária adquirente deverá promover os leilões
públicos disciplinados rio artigo 27 da Lei Federal 9.514/97~ Base de cálçulo: R$ 92.106,10.

Protocolado sob n 238; em 25/Q-71.2019.

Escrevente::_~..,c.~-J:....J~~:::::'- __ Gislene Zanlucki. '---
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Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, Ol-Jardim Europa - Avaré/SP - CEP: 18707-150
FonelFax: (14) 3732-376613732-9640 - e-mail: riavare@uol.com.br

QUAlQUERADUtTERAÇAO RASURA ou EMENDA, NVALlDA ESTE Doeu ENTO
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Certifico que a presente certidão é cópia autêntica e atualizada da matrícula
nO75645, expedida nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei nO6.015/73, retrata a
atual situação registrária do imóvel a que se refere, sobre o qual não há
qualquer outro registro de ônus além dos eventualmente noticiados na
presente certidão, que abrange os títulos apresentados até o encerramento do
Livro 1 - Protocolo no dia útil anterior à presente data, devendo ser
complementada com certidão da Circunscrição atual, se for o caso, conforme
indicado abaixo.

/ Avaré, 11 de outubro de 2019

Ma~: Alves - Escrevente

Os imóveis do município de Itaí pertenceram a esta comarca de Avaré de
20.09.1928 a 25.11.2009, depois passaram à comarca de Itaí, tendo antes

ertencido à comarca de Faxina atual Ita eva .

Desta Certidão:
EMOLUMENTOS
AO ESTADO
ÁSEFAZ
AOSINOREG
AO TRIBUNAL
AOM.P
ISS
TOTAL

R$: 31,68
R$: 9,00
R$: 6,16
R$: 1,67
R$: 2,17
R$: 1,52
R$: 0,95
R$: 53,15

•

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso acima, ou acesse o
endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br/ e informe o Selo: [1205683C3KI000051138IY190]

Oficia{áe~~~~
e)l~sáaC
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'QUALQUER ADULTERAÇÃO. RASURA ou EMENDA. INVALIDA ESTE DOCUMENTO'


