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Livro:2/Folha:- 

Uma FRAÇÃO IDEAL de 5326,286/1022647 avos do terreno próprio, designado pela Gleba "A-1" -  
Area  Remanescente, medindo 10.226,47m2 de superficie, onde será edificado o Apartamento, n°. 1501, 
localizado no 15° pavimento tipo, na Torre C, integrante do "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZ-
ZIO SENNA", situado A Avenida Ayrton Senna, n° 900, no bairro de Nova Parnamirim (antigo Parque 
dos Eucaliptos), zona de expansão urbana deste Município; o qual será composto: de sala de estar/ jantar, 
varanda,  hall,  02 (dois) dormitórios, sendo 01 (um)  suite,  BWC social e cozinha, possuindo uma  Area  real 
de 70,33m2, sendo 56,65m2 de área privativa e 13,68m2 de  Ikea  comum, com direito ao uso de uma 
(01) vaga de garagem, localizada no pavimento térreo geral. 

Proprietário: 
ECOCIL - SPAZZIO SENNA INCORPORACÕES LTDA (CNPJ n° 09.142.310/0001-15) com sede à Rua 
Chile, n° 152, Sala 10, no bairro da Ribeira, em Natal-RN, representada por Silvio de Araújo Bezerra  
(CPF/MF n° 522.895.914-91 e  CI  n° 784.646-SSP/RN), brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente 
e domiciliado à Av. Hermes da Fonseca, n° 1142, Apto. 1800, no bairro do  Tirol,  em Natal/RN; e Felipe de  
Ara* Bezerra (CPF/MF n° 619.013.004-63 e  CI  n° 784.862-SSP/RN), brasileiro, casado, arquiteto, resi-
dente e domiciliado à Rua Deputado Clovis Mota, n° 78, Apto. 1500, Condomínio  Crystal Green,  no bair-
ro de Candelária, em Natal/RN; sendo neste ato, representada por seus bastantes procuradores, Ludmilla  
Valentina  de Araújo  Nary  (CPF/MF n° 130.288.748-30 e  CI  n° 1.604.975-SSP/RN), brasileira, solteira, ge-
rente de atendimento ao cliente, e/ou Benicio de Oliveira Lima  Junior  (CPF/MF n° 008.416.984-22 e  CI  n° 
1.826.062-ITEP/RN), brasileiro, casado, engenheiro; e/ou  Karin  Hosam Sal/ia  (CPF/MF n° 876.867.404-
04 e  CI  n° 1.286.088-SSP/RN), brasileiro, casado, gerente financeiro-administrativo, todos com endereço 
profissional à Avenida Brancas Dunas, n° 45, no bairro de Candelária, em Natal/RN, nos termos da Procu-
ração Publica, lavrada no 2° Oficio de Notas da Comarca de Natal/RN, no Livro n° 247, As fls. 132/133, 
em 02 de setembro de 2011. 

Titulo Anterior: 
O imóvel de que trata a presente matricula foi adquirido pela proprietária, do seguinte modo: a) inicial-
mente, a Ecocil - Empresa de Construções Civis Ltda (CNPJ/MF 08.326.548/0001-38), sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, com sede à Rua Chile, 152, Ribeira, na cidade de Natal-RN, incorpo-
rou o empreendimento Condomínio Residencial Spazzio Senna  ao patrimônio da proprietária, através 
da Alteração de Contrato Social de Sociedade Limitada n° 01, datada 06 de novembro de 2007, registrado 
e arquivado na JUCERN sob o n° 24157442, em data de 23 de novembro de 2007, Protocolo 07/047096-0 
de 12 de novembro de 2007; em cumprimento ao estabelecido nos artigos 89 e 98, parágrafo 2° da Lei das 
Sociedades Anônimas de 15/12/1976;  Art.  64 da Lei 8.934/94, de 18/11/94, e  Art.  85, do Decreto1.800/96 
de 30/01/96, da Lei das Sociedades Mercantis; e  art.  221 da Lei 6.015/75 de Registros Públicos; registra-
da sob o n° R.2-41.439, em data de 03 de março de 2008; e, b) posteriormente, o citado empreendimento 
foi dado em primeira e especial hipoteca  ao Banco Bradesco S.A. através do Instrumento Particular de 
Abertura de Crédito, com Garantia Hipotecaria e Outras Avenças, que entre si celebram a Ecocil Spazzio 
Senna Incorporações Ltda., e o Banco Bradesco S.A., Contrato n° 000619924-0, datado de 03 de setem-
bro de 2010, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 
21/08/1964, alterada pela Lei 5.049 de 29/06/1966 e Decreto-Lei 70/66 de 21/11/1966, registrado sob o 
n° R.3-41.439, em data de 14 de outubro de 2010; ambos os atos lançados na matricula 41.439, no livro 
"2" de Registro Geral, neste Registro Imobiliário. 
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referido é verdade e dou fé.- 
Parnamirim/RN, em 14/12/2011. 
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Averbação 1 
CANCELAMENTO DE  'ONUS  - Conforme item 05 do Quadro Resumo, do Instrumento Particular de 
Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre 
Outras Avenças, datado de 21 de outubro de 2011, com caráter de escritura pública, nos termos do 
parágrafo 50  acrescido ao artigo 61 da Lei 4.380 de 21/08/1964, pelo artigo 1° da Lei 5.049 de 29/06/1966 
e também pela Lei 9.514, de 20/11/1997 - Contrato n° 000652774-4 , arquivado neste Cartório, fica 
CANCELADA a primeira e especial hipoteca,  mencionada no R.3-41.439, da matricula 41.439, datada 
de 14 de outubro de 2010, incidente sobre o imóvel objeto da presente matricula; ficando o mesmo livre e 
desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial reais ou encargos extrajudiciais. 

0 referido é verdade e dou fé.- 
Parnamirim/RN, em 14/12/2011. 

Registro 2 
COMPRA E VENDA - Através do Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, 
Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre Outras Avenças, datado de 21 de outubro 
de 2011, com caráter de escritura pública, nos termos do parágrafo 5° acrescido ao artigo 61 da Lei 4.380 
de 21/08/1964, pelo artigol° da Lei 5.049 de 29/06/1966 e também pela Lei 9.514, de 20/11/1997 - 
Contrato n° 000652774-4, a proprietária, ECOCIL SPAZZIO SENNA INCORPORAÇÕES LTDA, acima 
qualificada, VENDEU o imóvel objeto da presente matricula a MARIA EVA DA COSTA SILVA 
(CPF/MF n° 040.751.254-32 e  CI  n° 001.748.442-SSP/RN), brasileira, autônoma, e seu esposo, ELIAS 
MANDU DA SILVA (CPF/MF n° 548.833.424-68 e  CI  n° 897.145-SEDS/RN), brasileiro, autônomo, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Miguel Abdala, n° 
64, no bairro Centro, em Tangará/RN, na qualidade de possuidores diretos; pelo prego certo e ajustado 
de R$ 176.841,52 (cento e setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois 
centavos), pagos do seguinte modo: a) R$ 37.001,61 (trinta e sete mil, um real e sessenta e um centavos), 
de entrada; e b) R$ 139.839,91 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um 
centavos), correspondente ao valor do financiamento; tendo sido apresentado o Documento de 
Arrecadação Municipal - DAM - ITIV n° 105026115 (Inscrição n° 1.1628.003.02.0547.0185.2, 
Seqüencial n° 20582137), em nome da Sra. Maria  Eva  da Costa Silva, no valor recolhido de R$ 4.323,00. 
com  desconto de 20% de acordo com o  Art.  2° do Decreto n° 5193, datado de 28 de junho de 2002, 
correspondente a 3% da avaliação R$ 180.000,00, em data de 18/11/2011, à Secretaria Municipal de 
Tributação desta cidade de Parnamirim/RN, juntamente com outras taxas. 
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0 referido 6 verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 14/12/2011. 

Registro 3 
ALIENAÇÃO - Pelo Contrato, objeto do R.2-, os proprietários devedores/fiduciantes (possuidores 
diretos) Sra. Maria  Eva  da Costa Silva, e seu esposo, Elias Mandu da Silva, já qualificados, deram o 
imóvel da presente matricula, em alienação fiduciária,  nos termos e para os efeitos dos  arts.  22 e 
seguintes da Lei n° 9.514/97, ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n°, Vila 
Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na qualidade de possuidora indireta, em garantia de 
um mútuo no valor total de R$ 139.839,91 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais e 
noventa e um centavos), a ser amortizados em 300 (trezentas) prestações mensais e sucessivas, pelo 
Sistema de Amortização Constante, incidentes as taxas anuais de juros de 9,39% a.a. (nominal) e 9,80% 
a.a. (efetiva); vencendo-se a primeira prestação em 25 de novembro de 2011, no valor inicial de R$ 
1.604,11 (um mil, seiscentos e quatro reais e onze centavos), compreendendo valor da prestação mais 
seguro mensal morte/invalidez permanente, seguro mensal - danos fisicos imóvel, reajustáveis de acordo 
com a Clausula Quarta - "Do Financiamento e Resgate da Divida" e seus parágrafos; ficando estipulado 
para fins de venda em público leilão extrajudicial, o valor do imóvel em R$ 186.000,00, após o 
cumprimento dos procedimentos de que trata o  art.  27 da lei n° 9.514/97 que rege esse contrato, com a 
composição de renda para efeitos securitivios no percentual de 100% da Sra. Maria  Eva  da Costa Silva; 
ficando vinculadas ao presente todas as demais clausulas e condições do mencionado instrumento, do qual 
fica uma via arquivada neste Cartório. 

0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 14/12/2011 

Lira 
Registro Averbação 4 

CONSTRUÇÃO — A requerimento do representante da empresa Ecocil - Spazzio Senna Incorporacões  
Ltda, datado de 19 de março de 2012, instruido pela Certidão de Características n°. 177/12 (Protocolo 
n°. 188080 — Processo n°. 2442/11), datada de 15 de março de 2012, assinada pela Coordenadora de 
Urbanismo em exercício a se. Aline da Cruz Santos de Lima, e pelo Secretário Sr. Rogério César 
Santiago; Alvará n°. 512/03 (Protocolo Geral 1.314/02), datado de 18 de novembro de 2003; Habite-se 
no. 023/12 (Protocolo n°. 188080 — Processo n°. 2442/11), datado de 17 de janeiro de 2012, assinado pela 
Coordenadora de Urbanismo em exercício a se. Aline da Cruz Santos de Lima e pelos Secretários, Sr. 
José Jacaúna de Assunção - SEMUT; e o Sr. Rogério César Santiago - SEMUR; Plantas (pranchas 01/13 
a 13/13 - Processo n' 1.314/03), aprovada em data de 18 de novembro de 2003, ambos expedidos pela 
Prefeitura Municipal desta Cidade; Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições 
Previdencidrias e as de Terceiros - CND do MSS n°. 103552012-18001030, expedida pelo Posto de 



0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 23/03/2012 

Lira 
do Registro 
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Arrecadação e Fiscalização do INSS, em 13 de fevereiro de 2012, válida até 11/08/2012, e confirmada 
pela internet em data de 16 de fevereiro de 2012; Anotações de Responsabilidade Técnicas - ART's n's 
20100000040780009120 (projeto arquitetônico), de responsabilidade do profissional, o arquiteto e 
urbanista, Sr. Felipe de Araújo Bezerra (CREA n° 4078-D/RN), expedida em data de 27 de outubro de 
2003 (registrada em 26 de novembro de 2003); e E00034667 (execução do projeto arquitetônico), de 
responsabilidade do profissional, o engenheiro civil, Sr. Mauricio Bezerra Noronha (CREA1819-D/RN), 
datada de 13 de novembro de 2003 (registrada em 27 de novembro de 2003); ambas expedidas pelo 
CREA/RN, todos arquivados neste Cartório na pasta sob a denominação "Condomínio Residencial  
Spaz7io Senna", procede-se a competente averbação para fazer constar que foi CONSTRUÍDO o 
APARTAMENTO RESIDENCIAL, n°. 1501, localizado no Décimo Quinto Pavimento Tipo,  da 
Torre C, integrante do "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZZIO SENNA",  situado à Avenida 
Ayrton Senna, n°. 900, no bairro de Nova Parnamirim neste Município; em alvenaria de tijolos cerâmicos, 
cobertura de telha fibrocimento, laje plana, piso cerâmico, esquadrias em alumínio e vidro, revestimento 
cerâmico de piso a teto para BWC's, cozinha e até 0,50m de altura sobre a pia; composto:  de sala de estar/ 
jantar, varanda,  hall,  02 (dois) dormitórios, sendo 01 (um)  suite,  BWC social e cozinha, possuindo uma  
Area  real de 7033m2, sendo 56.65m2  de  Area  privativa e 13,68m2  de  Area  comum,  com direito ao uso 
de uma (01) vaga de garagem, localizada no pavimento térreo geral. 

Averbação 5 
INTIMAÇÃO — A requerimento do Banco Bradesco S/A, datado de 69 de junho de 2014, arquivado 
neste Cartório, nos termos do § 10, do artigo 26 da Lei 9.514 de 20 de no :ernbro de 1997, procede-se a 
presente averbação para fazer constar a INTIMAÇÃO dos proprietários/devedores fiduciantes, Sra. 
MARIA EVA DA COSTA SILVA (CPF/MF n°040.751.254-32 e  CI  n° 001.748.442-SSP/RN), brasileira, 
autônoma, e seu esposo, Sr. ELIAS MANDU DA SILVA (CPF/MF n° 548.833.424-68 e  CI  n° 897.145-
SEDS/RN), brasileiro, autônomo, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e 
domiciliados à Rua Miguel Abdala, n° 64, no bairro Centro, em Tangará/RN; para efetuar o pagamento 
do débito referente as prestações vencidas no período de 25/01/2014 a 25/04/2014 e demais que se 
vencerem até o efetivo pagamento, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, referente ao imóvel 
objeto da presente matricula. 

O referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN. em 18/06/2014 
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Averbação 6 
CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO - Em cumprimento da intimação, acima mencionada, nos termos 
do  Art.  26, § 10 e § 3° da Lei 9.514/97, instruída pela Certidão de Intimação, datada de 17 de julho de 
2014, lançada no Oficio n° 213/2014-R.Int., datado de 18 de junho de 2014, arquivado neste cartório 
juntamente com a documentação supramencionada, a Sra. MARIA EVA DA COSTA SILVA e ELIAS 
MANDU DA SILVA, já qualificados, deixaram de ser intimados, uma vez que os mesmos 
encontravam-se ausentes em lugar incerto e não sabido nas visitas realizadas nos seguintes dias: 
30/06/2014 is 08:15hs; 02/07/2014 is 11:50hs; 03/07/2014 is 17:15hs e 04/07/2014 is 09:00hs. Nas 
visitas realizadas não houve contato com ninguém do imóvel. Certifico ainda, que a original da presente 
intimação, foi remetida pela ECT/Agência de Correios de Parnamirim/RN, para Rua Miguel Abdala, n° 
64, Centro, Tangará/RN. Os proprietários/devedores fiduciantes acima qualificados, não compareceram 
dentro do prazo previsto no § 1°, do artigo 26 da Lei 9.514/97, para purgar o débito acima 
discriminado. 

0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 12/01/2015. 

Averbação 7 
INTIMAÇÃO/CUMPRIMENTO/DECURSO DE PRAZO - Procede-se a presente averbação, Instruido 
pelo requerimento do Banco do Bradesco S/A, (CNPJ/MF n° 60.746.948/0001-12), por seu advogado e 
procurador Toledo Piza Advogados Associados, datado de 13 de maio de 2015, arquivado neste Cartório 
na pasta de intimação 2015, nos termos do § 1°, do artigo 26 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997, 
para fazer constar a INTIMAÇÃO aos proprietários/devedores fiduciantes, MARIA EVA DA COSTA 
SILVA e ELIAS MANDU DA SILVA; nos seguintes endereços: Avenida Ayrton Senna, n°. 900, Apto. 
1501, Torre C - Cond.  Res.  Spazzio Senna, bairro Nova Parnamirim, Parnamirim/RN e Rua Miguel 
Abdala, n° 64, Centro, Tangará/RN; para efetuar o pagamento do débito referente as prestações 
vencidas no período de 25/01/2015 a 25/04/2015  e demais que se vencerem até o efetivo pagamento, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, referente ao imóvel objeto da presente matricula. Em 
CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO, acima mencionada, nos termos do  Art.  26, § 1° e § 3° da Lei 
9.514/97, instruída pela Certidão de Intimação, datada de 02 de julho de 2015, lançada no Oficio n° 
407/2015-R.Int., datado de 29 de maio de 2015 (Protocolo 26749), arquivado neste cartório juntamente 
com a documentação supramencionada, procedeu-se diligências para intimar no endereço citado MARIA 
EVA DA COSTA SILVA e ELIAS MANDU DA SILVA, já qualificados, não sendo possível intimá-los 
uma vez que os mesmos não residem no endereço citado acima, encontrando-se em local ignorado, incerto 
ou inacessível. Informação do Sr. Damião da portaria. Tendo sido remetida uma uma via original da 
intimação pela ECT/Agência de Correios de Parnamirim/RN, para Rua Miguel Abdala, n° 64, Centro, 
Tangará/RN, AR-568327764BR. Os proprietários/devedores fiduciantes, acima mencionados, não 
compareceram dentro do prazo previsto no § 1°, do artigo 26 da Lei 9.514/97, para purgar o débito 
acima discriminado. Neste ato foram apresentadas as seguintes guias: 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FDJ (Lei 9.278 de 30.12.2009,  Art.  12, § 
4°) n°. 7000002174261, recolhido a Secretaria de Orçamento e Finanças Departamento de Orçamento e 
Arrecadação do Tribunal de Justiça do RN. 

GUIA DE RECOLHIMENTO - FRMP/RN (Lei 9.419 de 29.11.2010,  Art.  
12) n°. 785545, recolhido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do RN. 
Averbado por Hugo Pontes — Prenotação n° 162.488. 
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0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 05/08/2015. 

Averbação 8 
CANCELAMENTO DE INTIMAÇÃO - Procede-se a presente averbação, a requerimento do 
BRADESCO CI-SISCRED, datado de 20 de setembro de 2015, devidamente assinado pela Dra.  Isabelle 
Christina  Barroca Marques — OAB/RN 8608, arquivado neste Cartório juntamente ao documento acima 
mencionado; para fazer constar o cancelamento da averbação da intimação objeto do Av.7-, haja vista 
que a proprietária atualizou o débito existente no contrato 0652774-4. Neste ato foram apresentadas as 
seguintes guias: 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FDJ (Lei 9.278 de 30.12.2009,  Art.  12, § 
4°) n°. 7000002284631, recolhido a Secretaria de Orçamento e Finanças Departamento de Orçamento e 
Arrecadação do Tribunal de Justiça do RN. 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FRMP/RN (Lei 9.419 de 29.11.2010,  Art.  
12) no. 853983, recolhido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do RN. 
Averbado por Hugo Pontes — Prenotação n° 168.876. 

0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 08/12/2015. 

Averbação 9 
CANCELAMENTO DE INTIMAÇÃO - Procede-se a presente averbação, a requerimento do Banco 
Bradesco S.A, através da ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS, datado de 27 de maio de 2019, 
devidamente assinado pela Sr'. Danise Aparecida Araujo da Silva, arquivado neste Cartório na pasta de 
Cancelamento de Intimação sob o n° 213/2014; para fazer constar o cancelamento da averbação da 
intimação objeto do Av.5- e Av.6-  em razão do pagamento de prestações diretamente na CAIXA. 
Neste ato foram apresentadas as seguintes guias: 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FDJ (Lei 9.278 de 30.12.2009,  Art.  12, § 
4°) n°. 7000003503611, no valor de R$ 22,24, recolhido a Secretaria de Orçamento e Finanças Departa-
mento de Orçamento e Arrecadação do Tribunal de Justiça do RN. 

GUIA DE RECOLHIMENTO - FRMP/RN (Lei 9.419 de 29.11.2010.  Art.  
12) n°. 1629860, no valor de R$ 3,26, recolhido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do 
RN.  

FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DE PES-
SOAS NATURAIS — FCRCPN (Lei 9.278 de 30.12.2009,  Art.  12, § 4°), no valor de R$ 8,31, recolhido a 
Associação dos Notários e Registradores do RN. 
Averbado por RAFAEL — Prenotação n° 208.940. 
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0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 05/06/2019. 

Averbação 10 - Prenotação n° 236.856 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE — Atendendo ao requerimento do BANCO BRADESCO S/A, 
datado de 06 de abril de 2022, assinado de forma digital por seu representante Sr. Aureo Oliveira Neto — 
OAB/DF n°21.603, e instruido pelo Imposto de Transmissão  Inter  Vivos - ITIV n° 101081.22.7, em nome 
do Banco Bradesco S.A, tendo sido recolhido o valor de R$ 7.350,00, correspondente a 3% da avaliação 
de R$ 245.000,00, em data de 06/04/2022, à Prefeitura Municipal de Parnamirim (IPTU n° 
1.1628.003.02.0547.0185.2 - Sequencial n°2.058213.7), e em cumprimento ao  Art.  26, § 3°-A § 3"-B da 
Lei 9.514/97 (incluído pela Lei n° 13.465, de 2017), procedo esta averbação para ficar constando que a 
propriedade do imóvel desta matricula, foi CONSOLIDADA em favor do fiduciário BANCO  
BRADESCO S.A,  instituição financeira, inscrita no CNPJ sob n° 60.746.948/0001-12, com sede no 
Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n°, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de 
São Paulo, CEP: 06029-900; considerando que os garantidores fiduciantes MARIA EVA DA COSTA 
SILVA (CPF/MF n° 040.751.254-32 e  CI  n° 001.748.442-SSP/RN), brasileira, autônoma, e seu esposo, 
ELIAS MANDU DA SILVA (CPF/MF n° 548.833.424-68 e  CI  n° 897.145-SEDS/RN), brasileiro, 
autônomo, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Miguel 
Abdala, n° 64, no bairro Centro, em Tangará/RN, após terem sido regularmente intimados, em 21, 24 e 25 
de janeiro de 2022, por Oficio n° 773 e 774/2021, nos termos do  Art.  26, § 3°-A § 3°-B da Lei 9.514/97 
(incluído pela Lei n° 13.465, de 2017), para cumprimento das obrigações assumidas no Instrumento 
Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação 
Fiduciária, entre Outras Avenças, datado de 21 de outubro de 2011, com caráter de escritura pública, nos 
termos do parágrafo 5° acrescido ao artigo 61 da Lei 4.380 de 21/08/1964, pelo artigol° da Lei 5.049 de 
29/06/1966 e também pela Lei 9.514, de 20/11/1997 - Contrato n°000652774-4, registrado nesta serventia 
sob o n° R.2, na matricula 58.509, em data 14/12/2011, "não purgaram a mora" do referido prazo legal, 
tudo de conformidade com o procedimento de Intimação que tramitou perante esta serventia. Nesta data 
foi procedida a prévia consulta A. base de dados da Central de Indisponibilidade de Bens (Provimento n° 
39 do CNJ) obtendo o resultado "negativo" para os CPF's dos devedores, conforme código  HASH  gerado 
para essa consulta: bd99.8cbe.c2a3.7088.319a.d580.544e.eff2.4cd4.07ba / 325c.79a4.175a.d296.a886.c92 
b.f112.530a.284f.61e5, respectivamente. Foram pagos os emolumentos e Taxa de Fiscalização de que trata 
a Lei n° 9.619 de 10 de maio de 2012. Selo Digital de Fiscalizaçâo/TJRN n° 
RN202200953150050270HUK. (Executado por: Kaliane Nascimento). 

0 referido é verdade e dou fé. 
Parnamirim/RN, em 17/05/2022. 
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