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(1116VEL:- bUINHZ0 ng 6 (seis).- UM TERRENO de formato irregu ="N 
Tar,Eituado nesta cidade e comarca de Catanduva-sp., distan- 
e 32,0b metros do alinhamento de predios da rua Gbias, lado 
impar, medindo 9,00 (move) metros de frente para.a rua Pindo-
rama(lado par;. 31,00 (trinta e uM) metros de um lado, em di-
visa corn Oswald() Brandemarte; 31,05 (trinta e um metros e cin 
_QO centimetros) de outro lado, em divisa corn o quinhap ng 5;-
_e4  9,00 (nove)metros nos fundos, em divisa corn Antonio Lope's 
Morales. CADASTRADO NA PREFEITURA SOB NtMERO: 71 04 32 0345 - 
01 00. PRO-PRIEM-RI-0S:-  -SANTOS -PAULIN°, barbeiro, RG. niimerd - 
8.900.672-SSP-SP e sua mulher done HONORINDA IMACULADA DELGA= 
DO PAULINO, do lar, RG. ng  16.818.471-SSP-SP., brasileiros, 

nilm.ero 477.371.668-15, em comum, residentes e domicilia-
dos nesta cidede ma rua Goias ng 1.071; JOSE' PAULO DELGADO,-
funcionario pUblico federal, CIC. ng  145.801.528-91, RG. ng - 
J5.031.401-SSP-SP e sua mulher d. IGNEZ MARLENE GONZALES DELGA 
_DO, do lar, CIC. ng  056.471.168-33, RG. no 25.55.581-SSP-.SP., 
ihrasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade na rua -7  
Alengoas ng 851; MARIA DE LOURDES DELGADO, brasileirat  soltei- 
'ra, maior, professore, CIC.'ng 486.736.508.-44, RG. numero 	- 
4.770.086-SSP-SP., residente e domiciliada nesta cidade na -- 

Municipal ng 397; SYRLE JANUARIO, comerciante, CIC. mime - 
ro 040.129.848-53, RG. ng  11.228.811-%SSP-5P e sua mulher dona 
DARCI HELENA _DELGADO JANUARIO, professora, CIC. ng 734.086. - 
708-20, RG. ng 4.604.427-SSP-SP., brasileiros, xesidentes e - 
domiciliados nesta cidade ma rue Mato Grosso ng 376; ELItZER 
ROLVARE, 	ng 132.340.568-20, RG. 'n 3227.144-SSP-SP e sua - 
_mulber dona ANA CUSTODIA .DELGADO ROLVARE, CIC. nilmero, - 	--- 
]7a4.542.128-68, RG. ng  4.786.617-SSP-SP., brasileiros, profes- 
-sores, residentes e domiciliados nesta cidad 	a Goias ng 
-4.043; e, LUIZ CARLOS DELGADO, contabilts , CIC. so numero - 
-299.305.108-34, RG. no 5.029.372-SSP-SP e sua mulhe dona,--
-SUZETE LOPES DELGADO, funcionaria pub ca estadual, eC. nume-
ro 737.101.488-04, RG. ng 5.694.240- SP-SP. • asile ros., re - 
sidentes e domiciliados nesta cidad,  ma da For ,le 	numero 
479, que os casais contrairam niipc as 	regime/dc omunhao de 
bens antes da Lei 6.515/77. REGIST 0  , ITERIOR: R. /15.240, 
livro 2 de Registro Geral, destear ,orio. CArANDl . Fevereiro de 1.990.- 0 ESCREVENTE AU ORIZADO 	

aogift 
4r 

(ODILON ALBERTO GHIROTTI XAVIER). 
(CARLOS PEREIRA DA CONCEICTO).- 0 0 ICIAL INTE 	:0$110 

R. 1/1b._520 	CATANDUVA, lb de Fe e iro de ."%.- Pela Es 
critura publics de 31 de janeiro de . 	avrada no Sev.Indo 
OartOrio de Notas local, livro 426, fls. 010 1 014, o imovel - 
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rmatriculado, foi adquirido a tftu • de d vi 
valor de Ncz.S. 5.000,00 (va or 'nal Nc $ 
SYRLE JAUARIO e sua espbsa DA CI HELEN 
tlualificados. 0 ESCREVENTE AU •RIZADO, 
iCARLOS PEREIRA DA CONCEIp0) Emol. Selos 

s o- amiggvel, pse172 
.052,00) par --
ADO JANUARI jg 

-R. 2/16.320  .- Conforme For 	e Parti a sentenga de 31 -- 
de abril de 1.998, transitad em. jul 	o em 22 de abril de *-- 

-1.998e  passado nesta cidade em 5  •e Maio de 1..998, pelo MM.-
-juiz de Direito da Terceira Vara Cfvel -desta comarca de Catan 
duva-sp., extraido dos autos nilmero 384/98 de arrolamento dos 

-bens do espolio Ade DARCI HELENA DELGADO JANUARIO, falecida na 
-cidade de Uberlandia-MG., no dia.15 de dezembro de 1.997,' o - 
-imOvel matriculado avaliado em R$ 4.002,48, foi partilhado e 
-ficou pertencendo, metade para o viuvo meeiro e inventariante 
SYRLE JANUARIO, brasileiro, viuvo, comerciante, portador do - 
RG:SSP ng 11.228.811-SP e do CPF/MF ng 040.129.848/531  resi - 
-dente e domiciliado nesta cidade na rua Mato Grosso numero --
-376; e metade pars os herdeiros filhos, em perfeita comunhgo 
EFlam partes iguais: LUCIANA JANUARIO LILLI, brasileira, bancg 

--tia, portadora do RG.SSP. nR 17.143.225-SP e do CPF/MF.ntimero 
121.599.568-80, casado no regime da comunhgo parcial de bens 
na vigencia da Lei mg 6.515/77 com_ARLINDO LILLI JUNIOR, bra 
-sileiro, comerciante, portador do RG.SSP. ng  14.171.466-SP e 
-CPF/MF ng 055.398.698-8 1 -:,identes e domiciliados nests ci 
dada na rua 03 de Mai,. numero 81; JOSE' LUIS JANUARIO, brasi 
leiro, soltetro, ve -rinAnio, oortador do RG.SSP. nUmero — 

-1:9:226.061-3-SP e 'F/MF *g 04.806.098-09, resiJente e domi- 
ciliado nesta cid. e . rua .lo Grosso ng 376; e, MAURICis = 
JOSE', JANUARIO, b as eiro, soeiro, major, advogado, p. .e  a- 

- 	 d ,,.. 	1.998. -- ) 

- dor do RG.SSP. n l''.226.3,8-S: e CPF/MF g 159.274.46t O r  - 
dade na 	a Nato 	ip:so mime- 

- 	. 
0 EScREVENTE AU110'IZAD0 • .....odef...,.s.---„eor:01.wt I'  OS PEREI 

- RAJA CONCEIcA0)'.) OFICArafproP" 	(ORLANDO =. 
APARE ;e FUZARO) Emo ealiTd.:iir.(..g. 	/- 

• 
Ir  

o esta 
numero 
Munic 
de 

c oap,sente_para c(rnst&r queoimOvel 
as apo -na Prefeitura municipal desta 
4.32:0335-01-001i conforme cadastro da 
esta cidade.: CATANDUVA:SP., 247(vinte 
de 2.008.- 0 ESCREVENTE AUTORIZADO; 

-  (CARLOS PEREIRA DA CONCEIcA0).- 0 
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OF 	
JDQPARECIDO FUZAR0).- 

M.io de 1  

munhao parcial de bens, na vigencia da Lei n° 6.515/77, corn
a senhora FERNANDO RIBEIRO BORBA JANUARIO, casamento reali-

ci 

AV.4/16.320.- 	 m 

tar que o senhor JOSE LUIS JANUARIO, casou no regime da co-

Titulos desta cidade e comarca de Catanduva-sp, livro n° 

zado o 	icial de Registro Civil das pessoas Naturals da 

0256, paginas 181/185, ato 51; procedo a presente para cons-

critura Publica de Compra e Venda de 09 de agosto de 2.004, 
lavrada no 10  Tabeliao de Notas e de Protestos de Letras e 

• ade de beriandia, Estado de Minas Gerais, no dia 22 de 
99, sob n' 043002, livro B85-B, fls. 039, tudo 

De conforidade corn autorizacao contida na Es-

verifica d certidao de casamento, expedida na 
casamentf, • lo citado cartorio, cuja certidao 
microfilm da sob no  91.720. CATANDUVA-SP., 
latro) de un o de 2.008. 0 ESCREVENTE AUTORIZA- 

......4 111P-111.11111110.--  

APA- 

De conformidade corn autorizacao contida na Es- 
c 	r blica de Compra e Venda de 09 de agosto de 2.004, 
1avrJ. no 10 Tabeliao de Notas e de Protestos de Letras e 
Titulos desta cidade e comarca de Catanduva-sp, livro n° 
0256, paginas 181/185, ato 51, procedo a presente para cons-
tar que o senhor MAURICIO JOSt JANUARIO, casou no regime da 
comunhao parcial de bens, na vigencia da Lei n° 6.515/77, 
corn 	sen ora FABIANA CASALI CASSEB JANUARIO, casamento rea- 
li ado no •ficial de Registro Civil das Pessoas Naturals 
d sta cidad de Catanduva, deste Estado, no dia 28 de Outu-
ro de 2.i e sob n° 14.825, livro B-52, fls. 103, tudo con-

ca da certidao de casamento, expedida na mes-
mento, • lo citado cartorio, cuja certidao 
rofil ada sob n° 91.720. CATANDUVA-SP., 
o) de Ju o de 2.008. 0 ESCREVENTE AUTORIZA- 

,...410100ww- 	//__--'RLOS PE: :t BA 

aa $000'1_ 
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R.6/16.320.-  Pela Escritura Pdblica de Compra e Venda de 09 
de agosto de 2.004, lavrada no 1° Tabeliao de Notas e de 
Protestos de Letras e Titulos desta cidade e comarca de Ca-
tanduva-sp, livro n° 0256, paginas 181/185, ato 51, os pro-
prietarios SYRLE JANUARIO, brasileiro, vivo, aposentado, 
portador da cedula de identidade RG: ndmero 11.228.811-SSP-
SP., e inscrito no CPF/MF numero 040.129.848/53, residente e 
domiciliado nesta cidade na rua Mato Grosso namero 376; LU-
CIANA JANUARIO LILLI, brasileira, bancaria, portadora da ce-
dula de identidade RG. ndmero 17.143.225-SSP-SP., e inscrita 
no CPF/MF ndmero 121.590.568/80, corn acessao de seu marido, 
ARLINDO LILLI JUNIOR, brasileiro, empresario, portador da 
cedula de identidade RG. numero 14.171.466-SSP-SP., e ins-
crito no CPF/MF numero 055.398.698/85, casados no regime da 
comunhao parcial de bens, na vigencia da Lei nil/tier° 
6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de Jai, deste 
Estado, na rua Pedro Boaventura nOmero 286; JOSE LUIS JANUA-
RIO, brasileiro, medico veterinerio, portador da cedula de 
identidade RG. numero 19.226.061-3-SSP-SP., e inscrito no 
CPF/MF ndmero 102.806.098/09, corn acessao de sua mulher, 
FERNANDA RIBEIRO BORBA JANUARIO, brasileira, estudante, por-
tadora da cedula de identidade RG. niamero M-6.895.570-SSP-
MG., e inscrita no CPF/MF namero 931.419.556/20, casados no 
regime da comunhao parcial de bens, na vigencia da Lei n6me-
ro 6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de Sao Car-
los, deste Estado, na rua" Sebastiao Ferraz Caldas nUmero 
125, apartamento 21; e, MAURICIO JOSE JANUARIO, brasileiro, 
advogado, portador da cedula de identidade RG. ndmero 
19.226.328-SSP-SP., 	e 	inscrito 	no 	CPF/MF 	ndmero 
159.274.468/09, corn acessao de sua mulher, FABIANA CASALI 
CASSEB JANUARIO, brasileira, farmaceutica, portadora da co-
dula de identidade RG. ndmero 21.635.100-5-SSP-SP., e ins-
crita no CPF/MF ndmero 153.414.398/05, Casados no regime da 
comunhao parcial de bens, na vigencia da Lei nOmero 
6.515/77, residentes e domiciliados na cidade de Sao Jose do 
Rio Preto, deste Estado, na ru;a. Duarte'Pacheco ndmero 1.400, 
casa 114; venderam o imOvel matriculado, pelo vlizir de R$ 
7.000,00(sete mil reais), a SERGIANA CABRAL DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, major, .estudante, portadora da cedula 

( continua nas fls. 03 ) 
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de identi 
CPF/MF n(i 
Jose Gom 
apre sent 
SP., 24 
TORIZAD 
CONCEIc 
CIDO FU 

n' 23.421.140-4-SSP-SP., e inscrito no 
16.298/00, residente e domiciliado na rua 
nUmero 8 	nesta cidade; Os documentos 
icrofi mad.s sob n° 91.720. CATANDUVA-
0) de Juno de 2.008. 0 ESCREVENTE AU-

RLOS PEREIRA DA 
PARE- 

AV.7/16.32 nforme requerimento passado nesta cidade, 
em 04 de Julho de/2.008, procedo a presente para constar que 
no terreno matriclulado foi construido UM PREDIO RESIDENCIAL, 
sob numero 54/ dom frente para RUA PINDORAMA, /cam 153,77 
metros quadrados de Area construida, isto tudo conforme se 
verifica do Habite-se expedido pela Prefeitura Municipal 
desta cidade, em 26 de Junho de 2.008.- Valor atribuido A 
construcao R$ 70.000,00. Foi apresentada a Certidao Negativa 
de Debit° - CND., sob nUmero 042002008-21036020, expedida 
pelo INSS., aos 04 de Julho de 2.008; Os documentos 
apresentados/ficam mi i  ofilmados sob numero 92.055, sendo 
que a CND lem de milofilmada fica arquivada neste Oficial 
em pasta • •• . A'ATANDUVA-SP., 24-(vinte e quatro) de 
Ju-..12.-1,1 -...--•/1"ffillilirr____ 4 D8. 	----i1F-' ESCREVENTE 	AUTORIZADO, 

im DANIEL CAMPOS). 0 AU. AL 

IA 

sobre o 
o pe a Sinduscon-SP. - R$ 149.833,49.- 

R.8/16.320.-  Pelo Contrato por Instrumento Particular de 
Compra e Venda de imOvel residencial quitado, mutuo e alie-
nacdo Fiduciaria em Garantia - Carta de Credit° - corn recur-
SOS do SSPE, no ambito do Sistema Financeiro da Habitacao - 
SFH, n° 102996086970, passado nesta cidade de Catanduva-sp., 
no dia 23 de Dezembro de 2.008, corn carater de escritura pU-
blica, na forma do artigo 61 e seus paragrafos da Lei n° 
4.380 de 21 de Agosto de 1.964, alterada pela Lei n° 5.049 
de 29 de Junho de 1.966, a proprietaria SERGIANA CABRAL DE  
OLIVEIRA,  brasileira, solteira, maior, vendedora, portadora 
da cedula de identidade RG. n° 23.421.140-4-SSP-SP., e ins- 

-continua MO verso..
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crito no CPF/MF nUmero 152.916.298/00, residente e domicili-
ada na rua Pindorama nOmero 54, Vila Mota, nesta cidade; 
VENDEU o imOvel matriculado, pelo valor de RS, 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), a VAIDECIR BORTOLIMIbrasileiro, 
solteiro, major, empresario, portador da cedula de identida- 
de RG. n° 26.701.025-4-SSP-SP., 
181.400.678/81,

/
residente e dom 

mero 1.235, bairro HigienOpo 
integralizacao das parcels 
25.600,00 (vinte e cinco m 
ciamento concedido pela CE 
mil e quatrocentos reais) 
contrato; Os documentos 
numero 93.852. CATANDUV 
2.009. 0 ESCREVENTE AUT 
REIRA DA CONCEIVIO). 0 
(ORLANDO APARECIDO FUZA 

inscrito no CPF/MF. n° 
o na rua Municipal n0-
a cidade; mediante a 
ecursos proprios: R$ 
ós reais); e, Finan-
0 (noventa e quatro 
s as 	stantes do 
mi 	lmados sob 
um) de Janeiro de 

S PE- 

R.9/16.320.-  Febo Cont 	 umento Particular de 
Compra e Venda de imOve r.sidendTa quitado, miltuo e alie- 
nacao Fiduciaria em Gara 	 e Credit() 	corn recur- 
sos do SBPE, no ambito a. Sistna ianceiro da Habitacao - 
SFH, n° 102996086970, pas 	a cidade de Catanduva-sp., 
no dia 23 de Dezembro de 2.1.;, corn carater de escritura pd-
blica, na forma do artigo 61 e se4 paragrafos da Lei n° 
4.380 de 21 de Agosto de 1.964, alterada pela Lei n° 5.049 
de 29 de Junho de 1.966, 6 proprietario VALDECIR BORTOLIM, 
brasileiro, solteiro, major, empresario, portador da cedula 
de identidade RG. n° 26.701.025-4-SSP-SP., e inscrito no 
CPF/MF. n° 181.400.678/81, residente e domiciliado na rua 
Municipal ndmero 1.235, bairro Higien6polis, nesta cidade; 
ALIENOU EM CARATER FIDUCIARIO/O  imovel matriculado A CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF.?/Instituicao Fi.rjanceira, sob a for-
ma de Empresa Publica, unipessoal, corn sede no Setor Banca-
rio Sul, Quadra 4, lotes 3,  em Brasilia - DE., inscrita no 
CNPJ/MF N° 00.360.305/0001-04, em garantia do pagamento da 
divida de R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos 
reais), importancia essa que sera paga em 240 prestacOes 
mensais e consecutivas, nelas incluidas juros a taxa anual 
nominal de 9,0178% e efetiva de 9,4000%, no encargo total 

:continue se flee  04- 
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inicial de R$ 1.184,28, vencendo o primeiro encargo mensal' 
no dia 23 de Janeiro de 2.009, Sistema de Amortizacao: SAC; 
Composicao de renda para fins de indenizacao securitaria - 
Valdecir Bortolim, 100,00%; Origem dos recursos 	SBPE; Me- 
diante o presente registro fica constituida a propriedade 
fiduciaria em name da CEF, e efetiva-se o desdobramento da 
posse, tornando-se o devedor/fiduciante possuidor direto e a 
CEF possuidora indireta do imovel objeto desta matricula; 
Enquanto permanecerem adimplentes corn as obrigagOes ora pac-
tuadas, ao DEVEDOR/FIDUCIANTE fica assegurada a livre utili-
zacao, por sua conta e risco, do imovel matriculado e objeto I 
do contrato que ora se registra; A garantia fiduciaria, ora 
contratada, abrange o imovel matriculado e todas as aces-
saes, benfeitorias, melhoramentos, construcoes e instalacoes 
que lhe forem acrescidas e vigorara pelo prazo necessario 
reposicao integral do capital financiado e seus respectivos 
encargos, inclusive reajuste monetario, permanecendo integra 
ate que o devedor/fiduciante, cumpra integralmente todas as 
obrigacoes contratuais e legais vinculadas ao presente nego-
cio; Concordam as partes em que o valor do imovel matricula-
do e constante deste instrumento ora alienado fiduciariamen-
te, para fins de venda em ptablico Leila° é de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), sujeito a atualizacao monetaria 
na forma prevista na clausula sexta, reservando-se a CEF., o 
direito de pedir nova avaliacao; t facultada ao DEVE-
DOR/FIDUCIANTE a liquidagao antecip.4. .a divida; A apuracao 
do valor para liquidacao sera cr. pasta pelo saldo devedor 
acrescido dos juros remunerator os refer te ao periodo com-
preendido entre a data do con ato ou da Ultima atualizacao 
contratual, se já ocorrida, 	a da 	.0 evento, adicionado 
de eventuais debitos em atra o; 	is consicoes as 	nstantes  

j um) de Ja eiro de 
do contrato que ora se regi 	o q al f a micr fil ado sob 
numero 93.852. CATANDUVA-SP 	21(v nte  
2.009. 0 ESCREVENTE AUTO IZ DO, 	-4141agne=010— 	' 
(CARLOS PERE IRA DA coNcEiclo). o 
(ORLANDO APARECIDO FUZARO) 	mol 	 *ow"— 

tas.- 

-continua no verso-_ 
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(AV.10/16.320. CESSA0 DE CREDITOSAProtocolo 124.756). Pela 
Escritura Pablica de Cessao de Creditos e Outras Avencas, 
lavrada no dia 21 de setembro de 2012, pelo 10 Oticio de No-
tas e Protesto da Capital Federal, livro n° 3.384-E, folhas 
1/8, apresentada em forma de certidao, extraida em 4 de no-
vembro de 2014, procedo a presente para constar que a credo-
ra CAIXA ECoNOMICA Federal// jd qualificada, cedeu e transfe-
riu pelo valor de R$ 79.441,55 (setenta e nove mil quatro-
centos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), 
	 COMPANHIA DE SECURITIZACA0( inscrita no CNPJ 

542/0001-22, corn sede na Rua Amauri, n° 255, 
im Europa, na Capital deste Estado, todos os 
igagOes constantes do contrato registrado sob 

condigoes, as cons- 
to 	 ora se -verba. Catanduva-SP, 

AV.11/16.320. PREMONITORIA (Protocolo 126.351). Conforme 
requerimento firmado nesta cidade, no dia 26 de setembro de 
2016, procedo a presente averbacao premonitoria nos termos 
do artigo 828, da Lei n° 13.105/15, Codigo de Processo Ci-
vil, e de conformidade corn a Certidao extraida em 23 de se-
tembro de 2016, assinada digitaImente por Cornelis° Luiz de 
Figueiredo, Escrivao do Cartorio da Vara de Familia e Su-
cess5es desta comarca, para constar que foi distribuida no 
dia 12 de maio de 2016, e admitida em juizo, a Agao de Pro-
cedimento Comum - Alienagao Judicial sob n° 1002819-
60.2015.8.26.0132, junto a vara acima mencionada, em que 
so partes: MARINA THEODORO NEVES, RG n° 44.931.120- 	rS-13\ 
CPF n° 395.465.688-48, residente na Rua Levi Turim, ° 120, 
Parque Gloria III, nesta cidade, requerente, em iace de 
VALDECIR BORTOLIM, j& qualiticado, requerido. 	 e  
sa: R$ 292.043,60 (duzentos e noventa e dois mil u 
tres reais e s 	 
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LIVRO N.° 2- 	 EGISTRO GERAL 

AV.12/16.320. ERRO EVIDENTE (Protocolo 127.118). No termos 
do artigo 213, inciso I, alinea "a", da Lei Federal n° 
6.015/73, e Capitulo XX, item 137,1, alinea "a" das Normas 
de Servico, alterada pelo Provimento n° 2/2005, da Egregia 
Corregedoria Geral da Justica deste Estado, por tratar-se de 
erro evidente, procedo a presente para constar que o nome 
correto da empresa const ntP da Av. 10/16.320, é RB CAPITAL 
COMPANHIA DE SECURITI AO S A , e nao coma constou da cita- 
da averbacao, conf rma se verl Ica dos documentos que se en- 
contram microfilmak)s,  y,ste ficial, sob n° 124.756. Catan- 
duva-S 	7 (vinte API  , - de abril de 2017. 0 ESCREVENTE 

14."w---1011.m021.------7,. -- ' 
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AV.13/16.320. CONSOLIDAgA0 DA PROPRIEDADE (Protocolo 
127.118). Conforme Oficio n° 13009/2017 - SIALF - GIGAD/BU, 
firmado pela credora fiduciaria RB CAPITAL COMPANHIA DE SE-
CURITIZAck0 S.A., na cidade de Bauru-SP, no dia 11 de abril 
de 2017, instruido corn a prova da certidao do decurso do 
prazo sem purgacao da mora do devedor fiduciante VALDECIR 
BORTOLIM, soiteiro, ja qualificado, e do comprovante do pa-
gamento da guia do ITBI, junto ao municipio desta cidade, 
procedo a presente para constar a transmissao definitiva da  
propriedade pela consolidagao do imovel matriculado, em name  
da credora  RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 S.A.,  ja 
qualificada, nos termos do artigo 26, § 70  da Lei n° 
9.514/97. 0 	vo ainda que par forca do que estabelece o 
artiT) 27 da Le n° 9 514/97, este imovel devera ser ofere-
cido em iüblic. leilao. Valor atribuido a consolidacao R$ 
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MATR[CULA 	 

- 16.320 - 

CERTIDAO - Ped i do: 127118 CUSTAS 

CERTIFICO E DOU FE, que a presente cenicrao da matricula 
n.° 16320, foi extralda sob a forma de docurnento eletreinico Emolumentos -  29,93 
mediante processo de certificacao digital disponibilizado pela EStado -  8,51 
ICP-Brasil, nos termos da MP. no 2.200/02 e do Prey. n° CG ip.Esp - 5,82 
32/2007, •devendo para sua validade, ser conservada em Registro Civil -  1,58 
meio 	eletrOnico, 	bem 	como 	comprovada 	a 	autoria 	e Trlib. Justica -  2,05 
integridade. Retrata a situaggo juridica do imOvel ate o Ministerio PUblico -  1,44 
ultimo dia ail anterior A data de expedIcAo, devendo ser Irriposto Municipal 1,49 
complementada corn certidao da Circunscricao atual se TOTAL -  

I 
50,82 

for o caso. 

PRAZO DE VALIDADE 1 	Conferencia feita por: 
1 	(ASSINATURA DIGITAL) 

Para fins do disposto no inciso IV do art. 10 do Dec. Federal 
n° 	93.240/86, 	e 	letra 	"d" 	do 	item 	12 	do 	Cap. 	XIV 	do ANTONIO CARLOS MENDES 
Provimento CGJ 58/89, a presente certicrao e VALIDA POR PREPOSTO ESCREVENTE 
30 DIAS, a contar da data de sua emissao. 

Catanduva, 03 de maio de 2017 
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