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LIVRO N. 2 - 	REGISTRO GERAL 

Apartamento n° 24, do 22 andar, do Bloco C, do Con-- 

junto Residencial Villa Real de Campinas, rua Jose Ziggiat-

ti,_n2 101, Vila Progresso, possuipdo a &rea total canstrui4a 

de 64,832=2., Srea ail de 56,805ms2., Area comum de 7,827m2 
e uma fraggo ideal de terreno e colsas de. uso camum equivalen 
tes a 0,007368%, contendo: dois dormitOrios, sala, banheiro,-

cozinha, e W.C. completo, ao apartamento corresponde uma vaga 
coberta ng 54, cantendo a Area total.construida de 26,741m22. 
e a fraggo ideal de 0,003048% no terreno, sendo para estacio-

namento de autos de passel° pequeno uu m4dio.-PROPRI13TARIA :-

EXPOENTE ENGENHARIA LTDA, cam sede h run Coranel Paulin() Car-

los ns? 119, CGC. nQ 44.250.991/0001-36.-TITUDO AQUISITIVO:Ma,- 
tricula n 38.589 	-Campinas 29 de Outubro de - 

, /.985.- 0 Oficial 

Av.1.-Em 29de Outubro 4e 11985.- Vide R.3.- Mat. n2 39.5 
(Incorporaggo).- Vide R.20 Mat. 38.589 (Inst - 	.ec 
Vide lig 3 ng 2.659 (Conven9ao).- 0 ess.a 

R.2.-Ean 29 de Outubro de 1.985.- Por cantroto particular assi 

nada nesta cidade, em 29/03/85, pxoprietSria acima qualifi-
cada, VENDEU, o im6ve1 objeto da presente matrIcula, t WILSON 

ROBERTO DAS NEVES,RG.8.099.455, autanamo, e g/m. SELNA ARAUJO 

NEVES, do lax, RG. n2 13.812.974, brasileiros, casados sob o-

regime de comunhgo parcial de bens, na vigencia da lel ng6515 

{, 

cpF. 588.921.768/20, residentes e domicillados nesta ci-

dade,1 rua TaquaritUba n° 117, pelo preco de Qt70.584.221.- 0 

vide verso 

Pag.: 001/005 
Certidao na ültima pagina 

r A 
OrIv - Asterkale 



/- escrevente autoriza 
: rldritA-CARARGO 

• 

• ate AIM:duds 
R.3.-Em. 29 de Outubro de 1.985.- POI' contrato.  particular absi 
nadonesta cidade, em 29/03/85, os proprietArios WILSON RGBER 
TO DAS NEVES, e Aim. SELMA ARATUO NEVES, jEl qualificados, DE_ 
RARE, o ims5vel objeto da presente matrIcula, et HIPOTECA de lg 
Grau, em favor da CAIXA ECONONICA FEDERAL, para garantia da - 
dIvida do valor de 04 63.523.356, correspondente a 2.600,000010 
UPC's, pagAvel por meio de 252 prestagZ5es mensais, aos juros-
de 9,8a.a., efetiva de 10,252%a.a., Ocorrendo impontualidade 
na satisfacgo de qualquer obrigaggo de pagamento a quantia a-
ser'paga correspanderi- ao valor da - obrigagao em cruzeiros ,na 
data do vencimento acrescido-de juros simples calculados a ta 
xa clue vigorar na data do pagamento.de  acordo corn a regulamen 
taco do B.N.H., vencendo-se a 112 prestagao 30 dias 
da assinatura, do valor de 01.697750.- . 0 ese.a 

CAPAAR 
ORO Airtartzeile 

me 
_fact 

AV.04/79.313, em 28 de janeiro de 1998. 
De conformidade corn Instrumento Particular de Quitacao, 
assinado nesta cidade em 15/12/1997, formulado pela 
Credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL 	CEF., procede-se 'esta 
averbacdo para constar que FICA CANC.ELADA A HIPOTECA 
objeto do R.03/79.313, ficando em consequencia o imovel 
desta matricula, livre e 4esembaracado do referido onus. 

A Escrevente 
(conf LAM ION. 

Alexandra Leonetti 

AV.05/79.313, em 30 de abril de 2.008. 
De conformidade corn Escritura Publica a seguir registrada, 
procede-se esta averbacao para • ficar constando que o 
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imovel objeto desta matricula acha-se cadastrado sob on 
n's 042.076.322 (Apto) e 042.076.344 (Box), na Prefeitura 
Municipal local, conf rme Carnes de IPTU referentes ao 
presente exercicio. 
A Escrevente 	J j 	Alexandra Leonetti. 

R.06/79.313, em 30 •e abril de 2.008. 
TfTULO: VENDA E COMPRA. 
Par Escritura Publica lavrada no 2" Tabelionato de Notas 
local, em 29/12/1998 as fls. 309 do Livro 830, os 
proprietarios WILSON ROBERTO DAS NEVES, RG. numerc 
8.099.455-SSP/SP, e sua mulher SELMA ARAUJO NEVES, RG. n° 
13.812.974-SSP/SP, inscritos no CPF/MF. 588.921.768-20, 
residentes e domiciliados nesta cidade, atualmente na 
Avenida Andrade Neves, n° 2407, já qualificados, 
TRANSMITIRAM POR VENDA o imovel objeto desta matricula a 
JORGE LUIZ PAIO, do comercio, RG. 14.473.590-SSP/SP, 
CPF/MF. 059.249.538-82, casado pelo regime da comunhao de 
bens, na vigencia da Lei 6.515/77, nos termos da Escritura 
de Pacto Antenupcial registrada sob n' 10.889 no Livro 
3-Aux, deste Registro de Imoveis, corn SIMONE CERAGIOLI 
PAIO, cirurgia dentista, RG. 17.566.777-SSP/SP, CPF/MF. n' 
172.837.148-12, brasileiros, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Rua Jose Ziggiatti, n° 101, Apto. 24, 2' 
andar, pelo valor de R$19.000,00. Valor Venal de 
R$40.685,63. (Cant. B)DLO. 
A Escrevente 	 Alexandra Leonetti. 

R.07/79.313, em 02 d julho de 2.008. 
TITULO: VENDA E COMPRA. 
Par Instrumento Particular de Venda e Compra de imovel corn 
forga de Escritura Piablica, nos termos da legislagao 
pertinente ao SFH, assinado nesta cidade, em 04/06/2.008, 
as proprietarios JORGE LUIZ PAIO, vendedor e sua esposa 
SIMONE CERAGIOLI PATO, dentista, RG. 17.566.777-9-SSP/SP, 
residentes e domiciliados nesta cidade, atualmente na Rua 
Francisco Egidio, n° 89, ja qualificados, TRANSMITIRAM POR 
VENDA (2) imovel objeto desta matricula a JOSE CARLOS 
BENEDITO, empresario, RG. 9.715.946-3-SSP/SP, CPF/MF. n° 
844.745.218-20 e sua esposa MARIA DE FATIMA DA SILVA 
BENEDITO, do lar, RG. 12.322.141-9-SSP/SP, CPF/MF. nUmero 
213.076.758-32, brasileiros, casados pelo regime da 
comunhao parcial de bens, na vigencia da Lei 6.515/77, 
residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Alvaro 
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Ribeiro, n' 15, Apto. 
R$70.000,00. 
0 Substituto 

35, Bloco II, pelo valor de 

Pedro Sergio de Almeida. 

R.08/79.313, em 02 de julho de 2.008. 
TITULO: ALIENAQA0 FIDUCIARIA. 
Por Instrumento Particular referido no R.07, os 
proprietarios JOSE CARLOS BENEDITO e sua esposa MARIA DE 
FATIMA _DA SILVA BENEDITO, já qualificados, DERAM EM 
ALIEN/WA° FIDUCIARIA o imovel objeto desta matricula em 
favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, corn sede no Setor 
Bancario Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasilia-DF, 
CNPJ/MF. n° 00.360.305/0001-04, para a garantia da divida 
no valor de R$56.000,00, que sera pago atraves de 180 
prestagoes mensais, corn as taxas de juros constantes do 
Instrumento, pelo Sistema de Amortizacao Constante - SAC, 
sendo que o saldo devedor do financiamento sera atualizado 
mensalmente, no dia correspondente ao do aniversario do 
Contrato, corn base no coeficiente de atualizagao aplicavel 
aos depositos de poupanga do dia correspondente ao 
vencimento dos encargos mensais, vencendo-se a primeira 
prestagao em 04/07/2008, no valor inicial de R$841,08, 
ficando estabelecido o prazo de 60 dias, como carencia 
para expedigao da intimagao, nos termos da Lei 9.514/97. 
Sob as demais clausulas e condicoes constantes do 
Instrumento Particular, que fica microfilmado neste 
Registro de Imoveis sob n° 371.588, nesta data. Valor para 
fins de Leila° R$70.000,00. (Conf.PAZC)DAO. 
0 Substituto 	 Pedro Sergio de Almeida. 

AV.09, em 25 de janeiro de 2.017. 
Por Escritura Pliblica de Cessaio de Creditos e Outras Avencas, 
lavrada no 12  Oficio de Notas e Protest° de Brasilia-DF, no 
Livro 3384-E, as fls. 001, em 21/09/2.012, expedida em forma de 
Certidao expedida pelas mesmas Notas em 02/12/2..016, a credora 
CAIXA ECONoMICA FEDERAL - CEF, inscrito(a) no CNPJ n° 
00.360.305/0001-04, já qualificada, CEDE E TRANSFERE os direitos 
creditorios objeto do R.08, A RB CAPITAL COMPANHIA DE 
SECURITIZACAO, inscrito(a) no CNPJ n2  02.773.542/0001-22, corn 
sede em Sao Paulo-SP, na Rua Amauri, n2  255, 52  andar, Jardim 
Europa, implicando a dita cessao na transferncia para esta 
Ultima da condicAo fiduciaria, (Du seja, titular da propriedade 
fiduciAria do imavel desta matricula, assim como dos demais 
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direitos e obrigacoes a ela inerentes, pelo valor de 
R$41.951,20. A Cedente apresentou a CP-EN unificada do INSS e da 
Receita Federal, codigo de controle n2  6ED4.36A9.5CE2.0F63, 
emitida em 18/08/2016. (Conf.CBH)ION. Prenotacao n2  569.860 de 
16/01/2017. 

Pedro Sergi de Almeida 
Substituto 

AV.10, em 27 de setembro de 2.017. 
De conformidade corn Oficio n2  45781/2017/SIALF 	GICOR/CP, 
expedido em Sao Paulo-SP, aos 13/09/2017, emitido via ARISP em 
07/04/2017 - Pedido Protocolo IN00273825C, instruido corn prova 
da intimacao do devedor par inadimplencia, Certidao do decurso 
de prazo sem purgagao de mora datada de 05/06/2017, deste 
Registro de Imoveis e do pagamento do respectivo imposto de 
transmissao 	ITBI conforme Guia n2  710869, expedida pela 
Prefeitura Municipal local, procedo a Averbacao da Consolidacao 
da Propriedade do Imovel objeto desta matricula nos termos do 
paragrafo 72  do Artigo 26 da Lei 9.514/97, em favor da credora 
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, inscrito(a) no CNPJ n2  
02.773.542/0001-22, já qualificada, pelo valor da avaliacfto de 
R$77.208,39, figurando coma devedores fiduciarios JOSE CARLOS 
BENEDITO, inscrito(a) no CPF/MF n2  844.745.218-20 e sua esposa 
MARIA DE FATIMA DA SILVA BENEDITO, inscrito(a) no CPF/MF n2  
213.076.758-32, já qualifi dos. (Conf.PAZC)ION Prenotacao n° 
574.730 de 10/04/2017. 

Thalit 	a Nakahashi Aguiar 
screvente 
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3" OFICIAL DE REGISTRO DE IMoVEIS DE CAMPINAS 
Certifico e dou fe que a presente certidao é reproducAo autentica da ficha 
a que se refere (art. 19 § I' da Lei 6.015/73), foi extraida sob a forma de 
document° eletronico, 	.mediante process° de certificacao digital 
disponibilizado pela ICP — Brasil, nos tennos da Medida Provisoria n. 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada 
em meio eletronico, bem como comprovada a autoria e integridade , 
abrangendo apresente apenas as mutacOes ocorridas ate o dia util 
imediatamente anterior a data da .sua. expedicao. 

AO Oficial.: R$ 29,93 
AO Estado..: R$ *8,51 
AO IPESP...: R$ *5,82 
Ao Reg.Civil R$ *1,58 
Ao Trib.Just R$ *2,05 
Ao ISS 	• R$ *1,49 
AO FEDMP...: R$ *1,44 
Total 	• R$ 50,82 

SELOS E CONTRIBUIOES 
RECOLHIDOS POR VERBA 

Certidao expedida as 13:28:32 horas do dia 27/09/2017. Certidao assinada digitalmente. 
Para lavratura de escrituras esta certidao e valida por 30 dias (NSCGJSP, XIV, 12, "d"). 
Codigo de controle de certidao : 
Prenotagao N° 574730 
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