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MATRICULA 
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IMOVEL: UMDADE AUTONOMA composta do apartamento identlfleado pelo 
n° 064 iocalizado no primeiro pavimento ou andar terreo do BLOCO A,/e vaga de 
garagem ,oberta sob n° 06, do CONDOM:NI° RESIDENCIAL PARQUE/  DAS 
NACOES, sito a Avenida Rodrigues Alves n9  56-80,/no Parque Paulista/ nesta 
cidade de Bauru-SP, ,Composta de sala de estar, circulacao, bartheiro social, dois 
dormitorios, copa-cozinha, area de servico, corn a area real privativa de 49,6850 
m2  do apartarnento; a area real comum de divisao nao proporcional de 10,3500 m2  
da vaga de garagem, e area real comum de divisao proporcional de 24,3466 m2, 
totalizando em 84,3816 m2  de area real, equivalentes a area de construcao 
privativa de 49,6850 m2, a area de construed° comum de divisao nao proporcional 
de 5,1750 m2  da vaga de garagem, e a area de construcao COMUM de divisao 
proporcional de 7,9311 M2, totalizando em 62,7911 ne de area de construcao, 
corn a fracao ideal no terreno de 43,8750 ne, equivalentes a 3,1250% do terreno 
onde acha-se implantado o empreendirnento, situado no lad° par do quarteirdo 1 
da rua Carlos Ribeiro Vianna, esquina corn a avenida Rodrigues Alves, quarteirao 
56, lado par, forrnado pelos Ickes JeLe parte dos totes F, G e H, da quadra 32, do 
Parque Paulista, nesta cidade de Bauru-SP, corn a area de 1.404,00 zre. A 
convencao do condomin' io acha-se registrada em 24/09/2003 sob n9  6.325, no 
Livro n2  03 - Registro Atudliar, deste 29  Oficial de Registro de ImOveis de Baum- 
SP. 

CADASTRO: 03/0712/054 

PROPRLETARIA: MDL CONSTRUOES E CONLERCIO LTDA., corn sede em 
Bauru-SP, na rua Annis Dabus n° 1-20, inscrita no CNPJ sob n9  
54.392.006/0001-80. 

REGISTRO ANTERIOR: Matricula n9  83.983. de 13/01/2003 e R.03, de 
24/09/2003 da mesma (instituicao do condominio), deste 29  Oficial de Registro de 
ImOveis de Bauru-SP. (A presente matricula foi descerrada a requerimento da 
proprietaria, firmado em Bauru-SP aos 22/11/2005). Prenotacao n9  193.509, de 
26/09/2005. 

0 Oficial Substitut6r—e  

R.01 - Em 19 de setembro d 2008. Por escritura lavrada aos 19/12/2005, 
paginas 19/21, do Livro n9  638, no 39  Tabeliao de Notas e de Protest° de Letras e 
"Iltulos de Bauru-SP, MDL - CONSIRUcOES E COMERCIO LTDA, vendeu o 
hovel para FERNANDA BEIRO, brasileira, solteira., maior, digitadora, portadora 
da CI.RG. 	23.606.072-7-SSP/SP e inscrita no CPF/MF. n9  130.919.498-00, 
domiciliado nesta cidade, onde reside na Avenida Orlando Ranieri, n9  8-85, Bloco 
3, apto. 32, pelo preco de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Consta do titulo que 
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foram apresentadas pela vendedora a Certidao Positiva de Debit° corn efeitos de 
Negativa, relativa as ContribuicOes Previdenciarias e as de Terceiros, n9  
099322005-21023020, ernitida em 11 /10/2005 e valida ate 09/04/2006, e a 
Certida.o Negativa de Debitos de Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, 
emitida em 	06/2005 e valida ate 26/12/2005, corn o cOdi o de controle 
3837.5 	.7653.D A 5. Valor venal/2008 - R$ 19.06 	Prenotac-  n9  13.147 
de /09/2008. 

Escreventes Auto 

Av.02 - Em 05 de Janeiro de 2010. Por autorizacao • • itulo do R.03, procede-se 
a presente para constar que, FERNANDA BEIRO, solteira, casou-se aos 
01/07/2006 sob o regime da comunhao parcial de bens corn SIDNEI RINALDO 
PRIOLO, brasileiro, divorciado, gerente de vendas, filho de Agostinho Priolo e de 
Deonizia Araujo Priolo, passando a contraente a assinar-se FERNANDA BEIRO 
PRIOLO, conforme se constata da certidao extraida em 01/07/2006 do term° n9  
31.201, folhas 218 do livro B n9  248 de Registro de Casamento, pelo Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturals e de Interdiceies e Tutelas do 10  SubdistriAlIP  a 
comarca de Bauru-SP. cuja copia autenticada acompanha o titulo 
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Escreventes Autorizados 

Roberto Alves 

R.03 - Em 05 de Janeiro de 2010. For Instrumento Particular n9  119966066142, 
lavrado pela Caixa EconOmica Federal na forma perrnitida pelas Leis Federais 
4.380/1964 e 5.049/ 1966, firmado em Baum-SF aos 28/ 12/2009, acompanhado 
de declaracao firmada em Bauru-SP aos 29/ 1 2/2009, de que a presente new se 
trata de primeira aquisiceto imobilitiria no ambito do Sistema Finance iro da 
HabitacOw SFH, FERNANDA BEIRO PRIOLO, estudante, casada corn SIDNEI 
RINALDO PRIOLO, CI.RG. n9  12.912.913-SSP/SP e CPF/MF sob n9  049.661.768-
08, domiciliados em Bauru-SP, onde residem na ma Hildebrando de Carvalho n9  
15-17, vendeu o imovel a JULIA YOKO MORIIZUMeaposentada, portadora da 
cedula de identipade RG n9  7.819.380-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n9  
031.002.098-00(casada sob o regime da comunhao universal de bens antes da 
vigencia da Lei Federal n9  6.515/1977, corn MARIO KIYOSHI MORIIZUMI, 
aposentado, portador da cedula de identidade RG n9  7.819.380-SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob n9  924.466.638-34,43rasileiros, donficiliados ern Bauru-SP, onde 
residem na ma Joao Baptista Mascarenhas de Moraes n9  1-21: pelo preco de 
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(Continuagao da folha n° 01) 	  
R$54.000,00 (cinqilenta e quatro mil mats), pagos da seguinte forma: Recursos 
proprios: R$5.400,00; Financiamento concedido pela Caixa EconOrnica F 
R$48.600,00. Valor venal: R$20.286,05. Prenotacao n° 225.259, de 

Escreventes Autorizados 

R.04 - Em 05 de Janeiro de 2010. Pelo titulo do R.03, JULIA YOKO MORIIZUMI e 
seu esposo, MARIO KIYOSHI MORIIZUMI, alienaram fiduciariaxnente 0 'move, - 
avallado em R$54.000,00, a CADIA ECONoMICA FEDERALrcom sede no Setor 
Bancario Sul, quadra 4, lotes 3/4, em Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob n° 
00.360.305/0001-04, nos terrnos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da 
Lei 9.514/97, mediante as seguintes e principals condicOes: financiamento corn 
recursos oriundos do SBPE no valor de R$48.600,00 (quarenta e oito mu e 
seiscentos reals), atualizavel rnensalmente na forma estabelecida pela clausula 
oitava, pagavel no prazo de 240 meses, atraves de igual numero de prestacOes 
rnensais e consecutivas, calculadas segundo o sistema de amortizacao: SAC, a 
taxa de juros nominal de 8,5563% a.a. e efetiva de 8,9001% a.a, acrescidas das 
parcelas mensais relativas aos premlos de seguros e taxa de administracao, 
importando o encargo mensal inicial em R$619,08, vencendo-se o primeiro deles 
em 28/01/2010 e a epoca de reajuste dos encargos estipulada de acordo corn a 
clausula sexta. Demais clausulas, condicOes e obrigacoes constantes do 
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Esereventes Autorizados 

Av.05 - Em 29 de julho de 2016. Por Escritura Ptiblica de Cessao de Creditos 
lavrada em 21/09/2012 no Primeiro Oficio de Notas e Protest° de Brasilia-DF, 
livro n° 3384-E, paginas 001/009, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cedeu e 
transferiu a RB CAPITAL CAMPANHIA DE SECURITLZACA0,4nscrita no CNPJ 
sob n° 02.773.542/0001-22, sediada em Sao Paulo-SP, na Rua Amauri, n°.255, 52 
Andar, Jardim Europa, todos os direitos e deveres referentes ao credit.) 
decorrentes do contrato de financiamento imobiliário relativo ao imOvel e 
firrnado por JULIA YOKO MORIIZUMI e seu marido, MARIO KIYOSHI MORIIZUMI, 
domiciliados em Bauru-SP, onde residcm na Avenida Rodrigues Alves, n° 56-80, 
apto. 6, bloco A, Bairro Parque Paulista, registrado sob n° 03 e 04, send° o saldo 
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Av.06 - Ern 08 de mak) de 2017. Por requerimento firmado ern Bauru-SP aos 
14/02/2017, acompanhado de declaracao firmada em Bauru-SP aos 
04/01/2017, (la Comunicacao feita a credora fiduciaria, informando o decurso 
do prazo sem o devido pagamento, e do comprovante de recolhirnento do Impost° 
sobre Transmissao de Bens ImOveis - rBI, procede-se a presente para constar a 
consolidacio da propriedade do imovel em nome da req,erente e eredora 
fiduciaria RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO,' nos terrnos do § 7° 
do artigo 26 da Lei n° 9.514/97, em decorrencia do inadimplemento dos 
devedores fiduciantes JULIA YOKO MORIIZUMI e 	MARIO 	KIYOSHI 
MORIIZUMI, das obrigaciies assumidas no Instrumento Particular n° 
119966066142, lavrado pela Caixa Economica Federal, firmado ern Bauru-SP 
aos 28/12/2009, registrado sob n° 03 e 04 cedick pe. jya5,tendo sido 
atribuido a consolidacao o valor de R$130.510,73 (c 	 quinhentos 
e dez reais e setenta e tits centavos). Valor 	 130.510,73. 
Prenot 	° 306.071 de 03/05/2017. 
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