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IMÓVEL: Um terreno situado na Avenida do Moinho, no Bairro Cipó,
em lOna urbana, no Distrito de Cipó-Guaçú, Município de Embu
GuaÇ1l,Comarca de ItlIpecerica da Serra, no lado par e dirato da
Avenida do Moinho, qne assim se descreve: O perimetro se inicia no
vérdce 1, de coordenadas N 7.358.35S,2953me E 31S.595,0518m,
georreferenciadas no sistemas SIRGAS2000,distllnte 99,'Om da esquina
da Rua Luiz Carlos Garda Alemão com a Avenida do Moinho e
46S,OOmda esquina desta via com a Rua Padre Domete. Deste, segue
confrontando com o alinhamento da Avenida do Moinho, ao longo de
uma cerca, em direção a 'Rua Luiz Carlos Garcia Alemão, com azimute
de 64°45'33" e dismnda de 99,6Om,até o vértice 2, de coordenadas N
7.358.400,7663m e E 318.685.141110.Deste deBele a direita e segue
confrontando com o alinhamento da Rua Luiz Carlos Garcia Alemão,
com azimute de 143°56'42", ao longo de uma cerj;ll, ao fim da qual,
segue, com o mesmo rumo, por um tapume, até encontrar um ponto
distante 1435,74m do vértice 3 da área maior, que é definido pelo
encontro da linha divisória com a projeção do alinhamento direit.o da
Rua das Flores, via essa que não faz divisa com o imóvel descrito,
medindo desde o vértice 2 até este ponto, uma dismnda de 150,37m.
Deste ponto deflete a direita e segue com azimute de 253"22'33" por
uma dismnda de 103,12m confrontando com área remanescente do
mesmo imóvel de propriedade de Katllrlizo Arte &; Deco.rações Ltda
EPP até um ponto, locamado na propriedade de Renato Marcelino da
Silva e sua mulher Carla Schunck Domingues da Süva, ponto este
distante 288,60m do vértice 9 da área maior. Deste ponto deflete à
direita e segue com azimute de 32s057'47" por uma cerca, confrontllndo
desde o referido ponto com Renato Marce\ino da Süva e sua mulher
Carla Scbunck Domingues da Süva - ou seja, com parte do imóvel d
matricula n" 4.005, por uma dismncia de 165,18m até o vértice 1, de
coordenadas N 7.358.2953m e e 318.595.051Sm, ponto inicial da
descrição deste perímetro, o qual encerra uma área total de
15.921,87m2.CADASTRON° 22422.11.04.0625.00000
(área mllior)
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PROPRIETÁRIA: KATARTIZO ARTE &: DECORAÇÕES LTDAEPP, com sede DlIRUllDomingos Faustino Sarmiento n° 202, Jardim
Alpino, São Paulo, CNPJJMF. n° 01.117.339/0001-35.
REGISTRO ANTERIOR: Regisl:ro n°
Imóveis, feito em 21 de agost.ode 2009.-

deste Registro de

"
DIOMARDA
SANTANA
ESCREVENTE

, I

AV.OlI123.196 em 19 de janeiro de 2015Conforme requerimento datádo de 07 de abril de 2014 feito por
Katarmo Arte &: Decorações L~a - EPP, e certidão ( processo nO
5412015), expedida pela Municipalidade de Embu Guaçu, em 12 de
janeiro de 2015, o imóvel esta sujeito a seguinte exigência técnica:
Quanto ao sistema de captáção e tratamento de esgoto dispostos nos
, terrenos através de sistema de fossa séptica e valos de injIltração de
acordo com as n
as técnicas da ABNT e li legislação de proteção
sólidos recolhido aos ananciais com resíduos pelo serviço público de
coleta ou empr
par 'cular, não podendo ser iniciada li ocupação e
construção no ~
os até que estes melhoramentos estejam
conduídos. Eu,
~
averbei. Guia 1212015- Protocolo nO274.145 _
em 09 de janeiro de
5,

/,

>

AV.OZ,123.196em 03 de março de 2015"ca aditada li certidão referente ao processo n° 54JZ015 que den origem
11 averbação 0° 01,123.196, DOS termos do requerimento da tado de 20 de
fevereiro de 2015, feito por Katarmo Arte & Decorações Ltda - EPP, e
da certidão de aditamento - processo n° 127712015 expedida pela
Municipalidade de Embu Guaçu, em 19 de fevereiro de 2-015, para
constar que o imóvel retro matriculado esta totalmente urbanizado, ou
" CONTINUA NA FICHA N° 02-••
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ltap. da Se,ra,

seja servido
e de água, esgoto, guias, 5lIrjetas, euergia e
iluminação p ~
não como constou da averbação 01/123.196
referida. Eu,
\,)I"
averbà. Guia 4112015- Protocolo DO274.612- em
24 de fevereiro e
5-

AV.031l23.196 em 10 de novembro de 2015 Procedo' esta averbação de oficio, nos termos do artigo 213 da Lei
Federal
n°
6.015/73, memorial descritivo e planta devidameute
arq
os neste Registro de Imóveis, que na desaição do imóvel
retr ma 'culado onde constou 1435,74m, o correto é 145,74m do
vé ce 3
área maior, e não como constou, na tomada do título. Eu --\Si- averbei.. Guia 210/2015 - Protocolo n" 277.438 - em 10
bro de2015-
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R.04/123.196 em 16 de l12ostode 2017 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Pela cédula de crédito bancário n" 23712458109081017,emilida em 09 de
agosto de 2017, EUSEBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro,
empresário, casado, RG. n° 782710S-sp e CPF. DO619.328.398-91,
resideute e domiciliado na Rua Bernardo Claraval, n° 10%, Jardim
Pouso Alegre, São Paulo, comparecendo como avalista: VERA LUCIA
RABELO DE OLIVEIRA, brasileira, empresária, casada, RG. nO
10%81672-5pe CPF. n" 0l1.362.953-36, resideute e domicillada na Rua
Bernardo Claraval, n° 102, Jardim Pouso Alegre, São Paulo; e como
terceiro garantidor: KATARTIZO ARTE & DECORAÇÕES LTDAEPP; tornou-se devedor do BANCO BRADESCO S.A, com sede DO
Núdeo Cidade de Deus, s/n - Vila Vara - Osasco - São Paulo,
CNPJIMF. n° 60.746.948/0001-12, da importância de R$.800.000,OO,
que será paga em 110 partelas, com taxa dejuros efeliva de 1,800/0am,
taxa de juros efetiva de 26,030/0 a.a, com vencimeuto da primeira
parcela em 15 de setembro de 2017, e vencimeuto da úIlima parcela em
16 de agosto de 20%7; teDdo KATARTIZOARTE & DECORAÇÕES
LTDA - EPP, dado para garanlia da divida em ALIENAÇAO
OI
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FIDUCIÁRIA, O imóvel retro matriculado, o qual foi avaliado por R$
1.235.000,00; lIenDe
os prll10s das intimaÇÕESe dos leilões ronstantes
da referida céd , tão contido no parágrafo 2", Artigo 26 e 27 da Lei
n" 9.514/97 e s uin ,nas demais condições constantes da .referida
cédula. Eu,
Diomar da Cruz Sanlana, escrevente registrei.
Guia 156/l017 colo n" 283.557- em 09 de agosto de 2m 7 -

,

A\'.05/123.196 em 24 de junho de 2m 9 - CONSOLIDAÇÃO
Conforme requerimento feito por Banco BradffiCoS.A. em 27 de maio
de 2019, notificações feitas pão 6" Oficial d", Registro de Títulos e
Documentos e Civ:iJde Peswa Jurídica da Comarca da Capital de São
Paulo em 18 dUDarço de 1019, e pelo S" Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civ:iJde Pessoa Juridica da Comarca da Capital de São
Paulo em 11 de abril de 2019, Gun de UBI e demais documentos
apresentados, tendo em ,..15taque os fiducaD'es devedores: ELTSEBIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA.; VERA LUCI.4 RABEW DE
OLIVEIRA e KATARTIZO ARTE & DECORAÇÕES LTDA - EPP
foram deridameJ.Ite notificados pelos Oficiais de Registros de Títulos e
Documentos retro referidos, os qU<lis deixaram de purgar a mora, fica
desta forma consolidada a propriedade plena dI) imóvel wnstan!e desta
matricula, para o credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A., nos
termos dI) ~
do artigo 2-6 da Lei Federal n°,9.514/97, sendo que o
nedorfidudârio
adquirente deverá promo'
leilões púbDcos
disciplinados no artigo 27 da Lei Federal UO_. 4J9. Valor da divida
R$.800.000,OO (valOl' constante do regis
a a' ação fidudária).
Valor Base RS-1.235.000,OO(ITBI)-. Eu,
.Nayar" Sabbits de
Moraes, escrevente, averbei. Guia DO.11 019 - ProtoroJ" nO.289.42.4Em
11
de
fevereiro
de
019
SeJo
Digital:
1207413310AOOOOO11868819X
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E DOU FÉ. que a presente cópIa, composta

Federal n' 6.015.>73. da malricula

31,68
9,00

de Emolumentos

5 ~ágina(s) fOI e:-:traidanos terrnosdo art. 19, '3 P da Lei ~stad~

d

6,16

123196 . sobre a qual não R~'Is:~niVlIa

1.67
2,17
1.52

há qualquer alienação ~u ôn,us reais a\~m elo.qu~ neta Trib. Justiça
contém. Retrata a sltuaçao jundlca do imovel ate o uitimo
dia útil anterior à data <le expedição.
Protocolo: 289.424

Ministério Público'
Imposto Municipal

GUia:11912D19.

TOTAL

0,63

52,63

PRAZO DE VALIDADE
Para fins do disposto

no inciso IV do art. l' do Dec. Fedeíal

nO 93.240i86, e ietra "c" de item 59. seç~ V, sUbSeç~oi,
C.ap. XIV, d~

LJustiça. a

Normas de Serviço da Corregedoria

presente certidão é VALIDA
'contar da data de sua emissão.
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