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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E CML DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE BARRETOS 

Sylvio Rinaldi Filho 
Oficial Registrador ( 

LIVRO N.• 2 - RJ;GISTRO GERAL .Â ' ·-REGISTRO DE IMÓVEIS 
BARRETOS - SP 

r MATRICULA ~ rFICHAl 

l_ 61.746 _J l_ 1 _ Barretos,~.~Js~~.-_de deumhm 

UM LOTE DE TERRENO, ,urbano, sem benfeitorias, sob o u• 29 (vinte e nove) da quadra 
-"E", do loteamento residetícial e comercial denominado "Jardim dos Coqueiros", nesta 
cidade de )Jarrctos, situado .na Alameda B, entre a Via de Acesso Dr. Gbllherme Seraphico 
de Assis Carvalho ·e Rua A', quadra completada pela Alameda A, distante. 35,00 m. (trinta e 
cinco metros} da Rua A, medindo e confrontando: 8,00 m. (oito metros} de frente para a 
mencionada Alameda B; 20,00 m. (vinte metros) pelo lado esquerdo de quem da via pública o 
observa, confrontando cóm o lote n° 30; 20,00 m. (vinte metros} .~o lado direito, 
confrontando com o lote n° 28 e 8,00 m. (oito metros} pelos fuÚdos, confrontando com o lote 

· n° 20; todos da mesma quadra E, perfazendo a área total de 160,00 m2 (cento e aasenta 
metros quadrados). 

CADASTRO: 1.14.013.0001.01 (área maior). 

PROPSRIA: JARDIM DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS 
IMOB OS SPE LTDA., com sede em Slo Jos6 do Rio Preto, deste Estado de Slo 
Paulo, na Rua XV de Novembro n° 3230, 'r andar, sala 4, Centro, inscrita no CNPJIMF sob n° 
15.082.92410001-Sl: . 

REGISTRO ANTERIOR: R.3 da matricula n• 57.814, feito em 21 de março de 2012, 
estando o loteamento registrado sob~ o R.8 da mesma matrícula, dc:sdé 18 de dezembro de 
2012. Titulo prenotado sob o n° 197.569, em 12 de novembro de 2012. 

O Oficial Registrador, 

AV.1/61.746- (codastro) 
Em 16 de dezembro de 2016. 

j 

Nos termos do instrumento partieular de venda e compra com alieoaçlo fiduciária em 
ganmtia, firmado nesta cidade em 22 de dezembro de 2012, com caráter de escritura pública, 
nos termos do art. 38 da Lei n° 9.514 de 20 de novembro de 1997, procedo esta averbaçlo 
para constar que o imóvel objeto desta matricula se encontra cadastrado individualmente na 
municipalidade local sob u• 1.14.014.0294.01. Titulo prenotado sob n° 227.889 em 29 de 
novembro de 2016. 

A Escrevente Autorizada, 

AV 3. /61.746 • (alteraç6o de ilenomlnaçtlo de via pública) 
Em 16 de dezembro de 2016. 

./ 

Procedo esta averbação para constar que, conforme Lei Municipal n° 4.999 de 26 de agosto de 
2014. a Alameda B teve sua denominaçlo alterada para Avenida JCQ 3- Antanlo Rlbel!g 
de OUveira. Titulo prenotado sob n° 227.889 em 29 de novembro de 2016. 

A Escrevente AutoÓ7J!da, ·. rl..: :;:1/;;;J;?~ 
ttRI~MAi~. 

\ 8.3/61.746 ·(venda e compra) 
Em 16 de dezembro de 2016. 

f 
\ 

Pelo i;mumento particular de venda e compra com alienaçlo fiduciária em garantia, fJ.QDado 
nesta cidade ~ 22 de dezembro de 2012, com ariter de escritura pública, nos termos do art. 
38 da Lei n° 9.514 de 20 de novembro de 1997, a proprietária JARDIM DOS COQUEIROS 
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(cootiDuaçlo do R.3 ... ) - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. já 
qualificada, VENDEU o imóvel objeto desta matrícula pelo preço de R$87.013,80 (oitenta c 
sete mil c treze reais e oiteota centavos), a SUELI SANI'ANAJ>E OLIVEIRA. brasileira, 
solteira, maior, cozinheira, portadora do RO n• 36.098.924-X-SSP/SP e do CPF n• 

I 217.872.138-97, residente e domiciliada nesta cidade. na Avenida 9 de Julho n• 2395, bairro 
/ Alto Sumaré. Foi apreseotada em nome da vendedora, a certidão negativa de débitos relativos 

aos tributos federais c à,...divida ativa da Uniio, abrangendo inclusive as contribuições 
previdenciárias, a qual foi emitida com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n• 1751/2014, 
em 9 de novembro de 2016, sob o código de controle EF89.82E0.4669.0BOC, com validade 
até 8 de maio de 2017, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor Mercado: 
R$38.720,00 (trinta e oito mil e setecentos e vinte reais). TitÚlo prcnotado sob n• 227.889 em 
29 de novembro de 2016. 

A ~ente Autorizada, 

R.4/61.746- (alienação fiduciária em garantia) 
Em 16 de dezembro de 2016. 

\_ 

/ 

Pelo mesmo instnÜnento particular menc~onado no R.3, a proprietma SUELI SANTANA. 
DE OLIVEIRA, já qualificada, ALIENOU FIDUCIÁRIÁMÉNTE o i.nlóvel objeto d~ 
matricula, na forma da Lei n• 9.514/97, a JARDIM DOS. COQUEIROS 

__EMPREENDIMENTOS IMOB~IÁRIOS SPE LTDA., já qualificada, para garantia do 
integral pagamento do saldo devedor a ~pago em 180 (cento e oitenta) parcelas me~s e 
sucessivas no valor de R$483,41 (quatrocentos c oitenta c três reais c quarenta e um 
centavos), coirCSpondentc na data da assinatura do contrato ao valor de R$87.013,80 (oiteota 
e sete mil e treze reais e oitenta centavos), onde se o parcelamento for igual ou superior a 36 
(trinta e seis) meses, sofrerá o reajuste mensal, a contar da assinatura do presente contrato, 
calculadas pela variação acumula& positiva do IGP-MIFGV (índice geral de preços de 
mercado), vencendo a primei~ em 20 de janeiro de 2013 c as seguintes em igual dia dos 
meses subscquentes. Valor do imóvel para fins de venda em, público leilão: R$87.013,80 
(oiten!B e sete mil e treze reais e oiteota centavos). Prazo de carência para expedição da 
intima'ção: 60 (sessenta) dias. As demais condi~ e obrigações ajustadas coostam do 
contrato. Título prenotado sob n• 227.889 em 29 de novembro de 201~. -....- 1 

A Escrevente Autorizada, 

AV .S /61.746- (consolldaçOo da propriedade fiduciária). 
Em 29 de julho de 2020. 

) . 

Atendendo ao requerimento de consolidação da propriedade de imóvel emitido nesta cidade; 
em 8 de maio de 2020, instruido com o comprovante de recolhimento do imposto de 

1 
transmissão de bens imóveis- ITBI guia n• 19486, expedido pela Prefeitura Municipal de 
Barretos, procedo a presente averbação para_colistar que, tendo em vista a não purgação da 
mora pela devedora fiduciante SUELI SANTANA DE OLIVEIRA, já qualificailll, 
regularmente intimado na forma do procedimento previsto no § 1 • e seguintes do artigo 26 da 
Lei Federal 9.514/97, consoante este protocolo prenotado, a propriedade fldudúia do 
imóvel objeto desta matricula, constante do R.4, foi CONSOLIDADA em nome da credora 
JARDIM DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁRIOS SPE LTDA., 
com sede na cidade de Slo Paulo• Capital deste Estado, na Rua lguatcmi n• 448, conjWlto 

" 
I 

/ 701, Itaim Bibi, inscrita no CNPJIMF sob n• 15.082.924/0001-51, na forma do § 70, do art. 
26, da Lei 9.514/97. A teor do disposto no art. 27 e§§ da Lei 9.514/97, o público leilão para a 
alienaçllo do imóvel deverá ser realimdo no prazo de _30 (trinta) dias contados desta data. . \---.. - --
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Sylvio Rinaldi Filho 
Oficial Registrador 

UVRO H.• 2 ·REGISTRO GERAL REGISTRO DE IMÓVEIS 
BARRETQS :. SP 

t 

Barretos, 29 de Julho . · · de 2020 

(colltlnuaçto da AV.5 ... ) ·Valor da consoU~o 
(oitenta e sete mil, treze reais e oitenta c: 
outubro de 2018. .-

O Escrevente Autorizado, 
..; 

Oficial de R tro de Títulos e f)ocumentos e 
CiVi das Pessoas juríd,cas 

Barretos - SP 
SYLVIO RINALDI ILHO OACIAL RI:GlSTRADOR 

; I 

/ \ 
...../ 

\ 

Oficial de Registro de Tí los e Documentos e 
Civil das s jurid;cas 

Barretos SP 
SYLVIO RINALDI FILHO O CIAL REGiSTRADOR 

./ 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRETOS - SP 
Oficial Registrador Sylvlo Rlnaldi Filho 

CERTIFICA, nos termos do artigo 19, § 1o, da Lei Federal n° 6.015 de 31/12/1973, atendendo a 
pedido de pessoa InteresSada, que o Imóvel matriculado sob no 61746 tem sua situação com 
referência às AUENAÇÕES E CONSTITUIÇÕES DE ÔNUS REAIS, Integralmente notldada na presente 
fotocópia, bem como não constar AÇÕES REAIS E PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS relativa ao imóvel 
objeto desta matricula. Barretos(SP),30/07/2020. 

( 

-::::---~-+-.;1---++~E~~~ SEBASTIÃO PAULO DE SOUZA, Escrevente Autorizado. 
Emolum o fiei 1: R$ 0,00 - Custas ao Estado: R$ 0,00 - lpesp: R$ 0,00 - Reg. Civil: R$ 0,00 -
Tribunal de Justiça: R$ 0,00- ISS: R$ 0,00- Ministério Público: R$ 0,00- TOTAL: R$ 0,00. 
Protocolo n° 279.343 
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OFICIAL DE REGISl AO DE IMÓVEIS 
BARRETOSSP 

Sylvio Rinaldi Filho Oficial Reg\strldOf 
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Para conferir a procedência deste documento efetue a :j!r: II!C~'""N!IIil(f.t'!oj 
leitura do Qr Code impresso ou acesse o endereço 

eletrOnico https://selodigital.tjsp.jus.br 

Selo: 1236043C30241544BOSODQ205 
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'QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVAUDA ESTE DOCUMENTO' 


