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PLINIO ANTONIO CHAGAS, Bacharelem Direito, Decimo Primeiro Oficial de Re‘tro-de 
ImOveis da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, RepOblica Federativa do Brasil, 
CERTIFICA, apedidodo(a,$) interessado(a,$), que, revendoo Livro 2 (dois) de Registro 
Geral do Servico de Registro de ImOveis a seu cargo, dele consta a matricula do teor seguinte: 

LiVRO N92 -REGISTRO 	 CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 
GERAL 	

de Sao Paulo 

APARTAMENTO no 52 , localizado no 52 	andar do EDI FICIO GUARANI 	- 81cco IV , cum entrada polo n2 151 da auT Vicente Pereira de Assungao, integranta do conjunto denomina-
do RESIDENCIAL ARAGUAIA, situado a Rua Vicente Pereira de As- _ 
sungao, esquina corn a Rue Fernando de Trejo, no 392 Subdistri 
to - Santo ilmaro, com a area Lltil de 52,97m2, a area comum d71 
50,325m2, ja inclufda a correspondente a uma vags indetermina 
da no estacionamento do conjunto, tolalizando a area de 	--- 
103,295m2, correspondendo-lhe a trace° ideal de 0,003052 	no 
terreno. 0 referido edificio foi aubmetido ao regime de condo 
minio, conforms o- registro n2 1,3 feito na matrfcula n227.984. 
Contribuinte: 120.077.0146-3 (area major). 

PROPRIETARIA: CONSTRUTORA MORAIS FERRARI LIMITADA L  CGC nUmero 
60.967.395[0001-28, corn sods nesta Capital a Rua Alvaro 	de 
Carvalho no 118 - 22 andar conjunto 202. 

REGISTRO ANTERIOR: R.1 na matrfcula nlio 7.984 Ideate Cartccrio. 

c4KA 	maks^• OL ORM TM* Powiwro. 
COM•iii 

Av.1/ 201.883 	Conforme a registro nO 05 feito na matrfcula 
n2 27.984, verifica-se quo per instrumento particular de 	14 
de fevereiro de 1985, a CONSTRUTORA MORAIS FERRARI.LIMITADA,-
CGC n2 60.967.395/0001-28, corn sada nesta Capital a Rua Alva-
ro de Carvalho no 118 22 andar conjunto 202, cm a interve - 
niencia da CAIXA ECONOMICA LEDERAL, par aua agenc4a matriz de 
Sao Paulo, inatit,uiu aervidao de easaagem, em oarater irrevo-
aval a I,rretratavel, a favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO 8451 
CO DO ESTADO DE SD PAULO- SABESP, CGC 43.776.517/0001-80, 7  
corn soda 'neita Capital a Rua Costa Cavialho n2 300, polo va-
lor estimativo de 010, de parte do imoval sbjeto desta matrf-
cula, ou seja, uma fai)sa de terreno corn a area de 418m2, corn 
inicio em Frente ao predio VI (Edificio Cariria) distant° 3m 
de sua entrada social; dsf segue por 176m em liana rota, pas-
sando pela frente.dos predioa V, IV, III, II a I, cruzando erzi 
sua passagem as jardins 	acessoa aos predioa; daf.' deflate s 
esquerda e segue par 13m,_einda polo jardim do predio I t  ate 
atingir a via de circulagao interna do conjunto; dal deflet.e 
a direita, seguindo pela citada via, par 12m; da f deflate 	a 
esquerda e magus per 8m, passando pela entrada de pedeatres - 
do conjunto, at 2tingir a alinhamento pradial da Rua Vicente 
Pereira de Assungao, confrontando na sua totalidade corn rema-
neacente da propriedade, mantendo a faixa em todo a ssu per-
curso a largura constants de 2m. A present° servidao e cele - 
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brada em carter "non aedificandi". 	. 
Data da matricula. 
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AVe2/ 201.883 	i Matrrcula abarta de oficio, no intereaaa 	do servico. 	 V Data da matrrcula. 	 Ch"---r4A--'-' 
MAMA IPA 44.01tIA UOTRIli 1140111drea 

OVeiiii 	. 
Av.34201.883:- Par 	escritura de 	24 de 	agosto 	de 1990 do 	21g 	- 
Cartorio de Notas desta Capital, 	livro 1934, 	fls. 	196, 	e 	de 
conformidade corn o aviso recitio de imposto expedido para o 	- 
exercicio 5e 1990, 	pela PM5P, 	verifica-se due o im6vel da 	pre 
sante matrlcula, 	e 	langado atualmente pelo 	contribuinte ng... 
120.077.0235-4, 	anteriormente pelo ng 120.077.0146-3 - erea - 
maior. 
Data: 	14 de setembro de 1990. 

	

_AVAL 	MARCH'. Ofloild 

R.4/201.883:- Par 	escritura de 24 de agosto de 1990 do 	212 	- 
Cart6rio de Notas desta Capital, 	livro 1934, 	Fls. 	196, 	CONS 
TRUTORA 	MORAIS FERHARI 	LTDA., 	corn sede nests Capital, 	na 	All- mada Jai], 	ng 	1.742, 	16g andar, 	conjunto ng 	162, 	Cerqueira 	CT oar, 	inscrita no CGC 	sob ng 	60.967.395/0001-28, 	VENDEU o 	im7; 
vel a GIOVANNI SE8ASTIANO LENARD, FINE W 421.002-E-7V-Ua car-7  
teira 0831602-DPMAF-SP, 	CPF 	ng 	027.056.488-87, 	italiano, 	aero 
vierio, 	divorciado, 	residente e dnmiciliado nesta Capital, 	na 
Rua Cristiano Viana, 	ng 687, 	apto. 	23, 	Jardim America, 	pelo - 
valor 	de Cr$ 	2.288,22. 
Data: 	14 de 	setbmbro de 1990. 

JOVAL 	MARCH!. Oflono 	v 

	 

R.5/201.883:- Por escritura de 08 de junho de 2004,. 	do 29° Tabeliao de Notas 
desta Capital, livro 533 us. 135, GIOVANNI SEBASTIAN° LENARD, CPF/MF n° 
027.056.488-87, divorciado, já qualificado, VENDEU o 'move! a ANA LUCIA 
LEGA CERESA, RG 9.907.300-SSP-SP e CPF/MF n° 038.560.248-08, brasileira, 
solteira, major, professora, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua 
Cornell° Schmidt n° 57, Parque Jabaquara, pelo preco deft', 50.000,00. 
Data:- 28 de junho de 2004. 	 at 41 
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R.6/201.883: VENDA E COMPRA 
Pelo instrumento particular de 17 de marco de 2010, corn forca de escritura 
ptiblica, nos termos e forma das Leis 4.380/64 e 9.514/97, ANA LUCIA LEGA 
CERESA, solteira, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Vicente Pereira 
de Assunglio, n2  201, já qualificada, vendeu o imovel a DANIELE FERRERO, 
portadora da carteira de identidade RG ng 23.074.719-X—SSP/SP, inscrita no 
CPF/MF sob o n2  167.933.488-33, brasileira, solteira, maior, compradora, residente 
e domiciliada na Cidade de Americana, neste Estado, na Rua An Barroso, n2  293, 
pelo preco de R$148.000,00, sendo R$16.166,72 referentes a utilizacao do FGTS. 
Base de Calculo/ITBI: R$148.000,00. 
Data:- 23 de marco de 2010. 

R.7/201.883: ALIENACAO FIDUCIARIA 
Pelo instrumento particular de 17 de marco de 2010, corn forga de escritura 
publica, nos termos e forma das Leis 4.380/64 e 9.514/97, DANIELE FERRERO, 
solteira, já qualificada, alienou fiduciariamente o imovel, em qarantia, a CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  00.360.305/0001-04, 
corn sede em Brasilia-DF, no Setor Bancario Sul, Quadra 4, lotes 3/4, pelo valor 
de R$119.758,59, pagavel por meio de 360 prestacoes mensais e sucessivas, corn 
juros contratuais anuais a taxa nominal de 8,5563% e efetiva de 8,9001%, sendo 
que, na °Kilo pelos devedores fiduciantes, na data da assinatura do 
instrumento, pelo debito dos encargos mensais vinculados ao financiamento em 
conta corrente mantida na Caixa Cu em folha de pagamento, os juros anuais 
serao reduzidos para a taxa nominal de 8,0930% e efetiva de 8,4000%, vencendo-
se a primeira em 20/04/2010, reajustaveis as prestacoes e o saldo devedor 
monetariamente, na forma do titulo. Valor de avaliacao do imovel para fins de 
public° 	R$150.000,00. 
Data:- 23 de marco de 2010. 

. LEITE BARRO 
Escrevente Autorlzado 

Av.8/201.883:- CESSAO DE CREDITO  (Prenotacao no 1.152.496 - 14/06/2016) 
Pela escritura de 21 de setembro de 2012, do Carton° do 10  Oficio de Notas e Protesto 
da Cidade de Brasilia, Distrito Federal, livro 3384-E, fls. got apresentada a registro por 
certidao de 06 de maio de 2016, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF  já 

Continua no verso 

LEITE BARRO 
Escrevente Autorlzado 
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qualificada cedeu e transferiu  a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO  
corn sede nesta Capital, na Rua Amauri, n° 255, 50 andar, Jardim Europa, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, todos os seus direitos creditorios decorrentes 
da alienagao fiduciaria registrada sob o no 7, pelo valor de R$ 112.244,27. 
Data: 17 de junho de 2016. 

Este ato foi verificado, con ferido e assinado digitalmente por 
CLAUDINE! GERALDES:10111645824 

Hash: 4AA849005CA9F8063F2A6EC15CF1F756 
(Matricula em Servicos Online - www.11ri.com.br ) 

Av.9/201.883:- CONSOLIDACAO (Prenotacao n° 1.153.644 — 27/06/2016) 
Pelo requerimento de 07 de agosto de 2017, e a vista da certidao expedida por esta 
Serventia no dia 20 de abril de 2017, que informa sobre a intimagao da fiduciante e 
quanto ao decurso do prazo de 15 dias sem que tivesse ocorrido a purgagao da mora 
em que fora constituida corn a referida intimagao, foi solicitada a presente averbagao, 
corn fundamento no paragrafo 70 do artigo 26 da Lei Federal 9.514/97, a fim de constar 
a consolidacao da propriedade do imovel desta matricula, em nome da credora 
fiduciaria RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO,  ja qualificada, tendo sido 
atribuido como valor consolidado da divida objeto da cobranga a importancia de 
R$161.647,50. 
Data: 31 de agosto de 2017. 

Este ato foi verificado, conferido e assinado digitalmente por 
CAROLINE LIMA COSTA :39603150827 

Hash: 13045335CE109E36E97057E9F089C242F 
(Matricula em Servicos Online. www.11ri.com.br) 

CERTIFICO, para fins de autenticacao, conforme faculta o paragrafo 10  do artigo 19 da 
Lei 0 0 6015, de 31.12.1973, quo foi extraida por melo reprografico a presente CERTIDAO 

COMPLETA E ATUALIZADA DO REGISTRO,retratando fielmente o quo se contain no original da 

matricula, refletindo a situacao juridica da propriedade,abrangendo alienacoes a Onus 

reais, barn come citacdes em acaes reais on pessoais reipersecuterias, enfim Lodes 

os atos relatives ao imOvel e os direitos sobre ele constituidos. CERTIFICO, mais, 

quo sendo a data da abertura da matricula, ou do registro anterior, de 20 anos atra.s, 
servira a presente come certidao vintenjria (pros. 20/93 da CGJ, Cap.XX dos Normas de 

Service da Correqederia Ge_ral da 0ustica).0 referido 3 verdade e don fa. 

Sao Paulo, 31 de Agosto 	de 2017 

Caroline Lima Costa 
Escrevente Anton soda 

n 	 ne eqe 	 4 7774rinsnr r. 	s re, do t- fru7n 

Solicite Certidoes tambem pelo nosso site: www.11ri.com.br  
110  Oficial de Registro de Imoveis - PLINIO ANTONIO CHAGAS 

Rua Nelson Gama de Oliveira, 235- V.Andrade - CEP 05734-150 - Sao Paulo - SP 
Tel.: (11)3779-0000 
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