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MATRíCULA N.o .).JR DATA l5 ..d.abr1l ..d•.1962 .

IMÓVEL: Nominalmente &881mIdentif1cadol...o IAte de terras asnoo1a 8 Rural, númerodoze(12}, situado na"
Colônia José de Alencar, neste muniolpio, Ill!t.:Unio vinte li cinoo beotares(25h&-OOa-OOoa),ou seja duzentos 8'
olnooenia metros(250mh) de frente por hummil •• tro!l(l.OOOmta)de fundos, oonfinando d. ambos08 1•.10. 00.'
quemde direi to ~or. PROPRn:I'WAI-MARIArAUSTINA IE UMA:.,brasileira, viúva, ele prendas doméstioas, dollÚoi
lia.:la • reaicleni.e neata 0111&:1., reprsuntl!Li& n88t~ áto por seu bastante proourad.or Rut'lnoOom•• , o~a:1o,
clonárto pÚblico Federal, que tez o.rto o mandato00•• proouração d. 30 de abril de 1963, lavrada a. tolha.
115 do livro número35 elas natas deste Cartório. Registro anterior livro .l-Opágina 51 sob o número').274 ,.
deste Cartório. roer" .~ k.?""? Otlo'lal Substituta SublJcrevo e assino .

• I:l?"'~-
o Referido é verdade e dou ~é

C~~;:~~ ;:~9~.
O~ioia1 Substituta CPF000061932-15.

B.l.M.3.332 - nATA15.04.82 - VENDAE COMPRA- por Esoritura PÚblioa de 06 de maio de 1963. lavrada as fo-"
lhas 115~. do livro nÚmero35 d.u "notas do 'rabeliÃo X&noelDeodoroA.l~aiade AraÚjo, desta oUad., MARIA.I,
FAUSTINOD! :LDa:.., acima qualifiOada. vendeu &OPBDPRIsrÁRIOs-JosfBR~E DEARAO"J"OFILHO,oo=eroiante, I I
oalJa.do00111 dona Maria Borges de Ar&Újo.empri=eiras núpoias ." sob o regilDeda oomunhão.:1ebana, braaileiros
:lomi9:-1~ado8e relJidentes nesta cicia'!e,' pel~ preço certo de 0'S-33.000,OO(Trinta e três IIlil oruseiros).
4(6?:~~~.e';< 'c r Otloi&! Substituta Subllorevoe allSino0('- ~(e4tJQ.«c. ZP..•

o Re~erido ., verdade e dou ré

C~~~:lode ~~~
Of1o1al Sub.t1tuta CPF 0000679)2-15.

R.l.M.3.332 - DATA01.06.82 - EMHIPOTFXa. OEDULARDE11 aRAU- pela Cédula Rural Pignoratóia
EAC-82PROAGROde .lI d io d. 1982, no valor d,.. Cl'$-5.600.000,OO,OOIllvenoimento"para 10
em! tida por J g DS ARl1110 FIlBO e sua D:lU1her dona JIf.ARIA BORGES DE ARA1110,
SIL S ~8ta cid&l., a Juros de )5~80 &no. Foi este imóvel dado
ar orma da lei"no livro 3-D página 481 80b o número2

Escrevente JuramentadoAutorizado subscrevo e s1

n'

".

)ra Celia,
J

O'~íeIC

V.3.H. 3.332-Data: 13/fevereiro/2012 - CZRTD"ICO que de acordo c O emitida pelo BANCO
DOBRASILS.A. -Aq. cast.anhal/PA, em 08 de Fevereiro de 2012. assinada pela Gerente de NegOcias.
Luciana L. Almeida e pela Gerente de Serviços UN, Xarla Braczek. fica CANCIJ"DA a Hipoteca
constante do R.2 dest.a matricula, assim como na inscriçAo feita no livro 3-D fls. 481
2.911, ficando, portanto, totalmente cancelado esse crédito, tomando o imóvel desta
livre e desembaraçado para todos os efeitos legais. Tudo de acordo com a cit a u
apresentada em 01 via, a qual fica por cOpia arquivada neste CartOrio. Eu,
Oficial. conferi e a88ino, dando fé.1111

daa-selo-F 1958292/295

R.4.K.3.332-Data:05/Março/2013 !'RAHSMI'J'ZN"1'ZS:JOSE BRILBAN'l"Z DE ARAUJOPILHO, portador da
carteira de identidade n- PA/182.981-SEGUP/PA,insc~ito no CPFIKFn- 001.683.912-53, ASsistido po~
sua ~her Sra. ~IA BCRGZSARAUJO,casado sob o regime da comunhAode bens, ambos brasileiros,
ele comerciante, ela do lar, residentes e domiciliados nesta cidade de Castanhal/PA, representadoa
por seu procurador, REGINALDOAUGUSTOPEREIRA,brasileiro. casado. funcionAria publico estadual,
portador da carteira de identidade .n~ 1.61A.028~2. Via-SSP/PA, expedida em 03/09/1987 e CPFIHFn-
029.591.632-20, residente e dOMiciliado na T~ay~ R~~do Lt~erato Mendes. n- 309. Vila Nova. na
cidade de Inhangapi/PA, conforme ProcuraçAo POblica, datada de 21/05/1982, lavrada 65 fls. 45 e VO

do livro nO 042 das notas Cartório Cou~o - 1. atleto da Cidad~ d~ Curuçà/PA. E sendo ~:
AN'l'CI'fIOBZRCULBSARAUo1O HOGtJZDlA, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de
identidade na 1.89B.406-SSP/PA e CPFIMFna 332.683.392-04, residente e domiciliado nesta cidade de
Castanhal/PA; Que adquiriu a Lmbvel desta matricula designado porl ~ DZ ~ AGRlCOLA• RURAL
,,- 12, situado na Colonia" Jose de Alencar. ne5te Munic1pio, medindo vinte e cinco hectares'
(25ha.OOa.00ca). ou seja duzentos e cinquenta metro:s (250,00ll1) de frente por hum.mil metros .t~EG'
(LOOO,OOm)de fundoa, confinando de asuboa os lados e fundos com quem de direito for. Tudo - I •

consoante BSCRI'I'tJRAPÓBLICADa COMPRA11VENDA".datada de 11 de Junho de 1997, lavrada às f~s. 92 a .C,l:ítO
93 do livro 045, das notas do Cartorio Couto - 1- Oficio da cidade de CuruçA/PA. Valor da vendA e

ral U-SO.OOO,OO (cinquenta mil reais em. conjunto ~om.outro 1m6vel). Base de cãlculo do
~ ..•O:-OOO,OO(cento e -quarenta mn". reais em conjunto com outro !mOvei). Eu.

Oficial nferi e assino. dando f~.I/11 cdc/selos G-1916659/60

'. c>I" f~'~~'~llto~~lt••e\\\6~•

•



-
REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL
,
\

LIVRO N.o 2

R.5'z:'.3.332-Cata:18/fev@r@ico/2016 - ALIE~ FIDUCrARIA de acordo com a cÉDULA DE CRÉDITO
BANCARIO (Empréstimo - Capital de Giro) N 237/00009/981961, datada de 12 de fevereiro de 2016,
foi o im6vel desta mdtr~cula dado em A~ienaçao Fiduciária, ew favor do BANCO BRADESCO S.A., com
'sede social! na Cidade de {)cus, cida.de de" Osasco!SP, inscrita no CNPJ "60.146.948/0001-12, no
valor de R$-50Q. 00,0, 00 {QUlNHENTOSMIL REAIS), a se! pago em 60 '{sessent.a} I pa rcp.l as menSd 15, ,)
'taxa de juros efetiva de 2,2014\a.m. e 30,51%a.a., com ven"cimento final para 12 de julho de.20?1;
lendo ,como, EMITENTE: H , T NOGtJ.ElRA 'LTDA t- EPP, C};PJ/MF nO 22 .•366:326/000]-:70. com 'sede na
Avenida Estrada Caslanhal Curuçá;. S/N, Loteamento Castanhal, na cidade -de Castanhal/PA; cemo
AVALISTAS :E TERCEIROS GARANTIDORES: AN'l'ONl.O RERcu-u:S ARAUJO NOGUEiRA, brasi leiro. sol Lei-ro,
,empresário,. CI tno 18984Q6-SSP/PA, CPF' n° 332.683.392-.04, res'idente ~\ domiciliado na Rua
Washington Bastes, 1.014. Nova 01 inda na cidade d.~' Castanhal/PA e' TEREZA ARAUJO NOGUEIRA,
bIasileira, viúva, pensionista, Cl nO 6505100-SSPlPA, CPF nO 254.392.512-00, .resident.e c
domiciliada na Rua Washington Bastos, 1.014, Nova Olinda, na cidade de Castanhal/PA. Tudo de
acordo com a citada Cédula, apresentada em 02 vias, a quais ficn arquivada neste Car~ório.
Valor da garantia: RS-l .151.500,00.. Eu,.' 1fRMcial, confeI i e ass ino, dando
f •. /111

•
Coe/selos H-5664166/67
"AV.6.M.3.332.Prot.66536-Data:27/0ul'Jbro/2017 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE - De ac~rdo com a_Le

flo 9.514/97 - 'Art, 26, .Parâgra'fo 70; em virtude de ,1eclJrso do prazo legal sei:n a purgaçao 'dü oél::'it
.' oriundo 'da ct~ULA DE; CRtOITO BANCAJU.O(Err.pré.stirno Capital dé Gi.ro) N° 2.37/00009/98:9[,1, f.i:Clldd
, 'por H &- T NOGUEIRA LTDA - EPP, tendo como AVALIASTf~S E TERCE'IROS GARANTIDORES,: ANTON:O :tERCULE
ARAUJO NOGUEIRA - CPF/MF n° 332.6683.392-04 'e TERF.~A ARAUJO NOGUEIRA - 254.392.512-00, cédula eS3
con5.tante do R.5. desta matricula,. faço a Consolida.çac de Propri.o:!'dade, em favor. de ~Credo
Fiducittrio: BANCO BRADESCOS.A, illscrito no CNPJ sob' n" 6,0.746.946/0001-12. Cerlifico que me fo
apresentado o comprovante de paganento do imposto .de Transmissa.o de Bens Imóveis - I.T.B.I.,
demais taxas municipais, .pago á Prefeitura de Casta:lhal emitida em 19/09/20:..7, no valor de RS
11.250,00, refe-rente 1% sobre a avaliação do imóvel de R$-1.125.000,OO. Tudo em atendimento a
Requerimento datado el'!l,26 de Seterrbro de- 2.017 assir1i:ldo..9J~ .w.az9'f42...ALvcs ~ORAES -advogado OAB/S
17.578, que, fIca arqulvacto neste CartOr.io. Eu, _~ r_ Oficial, cO:lfcrl e assine

dando fé .1111 . Cn. ú~IUIjÍtC''1.Ú~''~~'''Ul
"sfn/selo H-B627290 OficIal

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
CERTIFICO que o presente documento é cópia fie 1
da citada matrícula nO 3332, a qual foi extraída
em forma reprográfica, nos Lermos do S lOdo
art. nO 19 da Lei n° 6.015/73. ESTA CERTIDAo NAo
CONTÉt~ EMENDAS NEM RASURAS. vÁLIDA SOMENTE COM
SELO DE SEGURANCA.////.

..,..•.

Selo de Averbaç~o serie H-8627290
Selo de Certidão serie H-l10047~

o referido é verdade e dou fé.
Castanhal-PA, 27 de outubro de 2017.

(3~-.k-C:/?'/~ <-----.tltttKj1srenrdu ampotJe~rau)a~Inlw
Oficial
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