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IMÓVEL ___ -_____________ _ 

N9 CADASTRO 03 6. O 14 • 300 da Prefeitura de Campinas •. Quart . 64 6. 

PR~DIO residencial, à Rua Roberto Simonsen.t no 93 (noventa 

e três), no Jardim são Rafael, nesta cidade e 10 Subdistrito, medindo 
o terreno 12 , 5 Oms . de frente pa.ra a referida rua; 12, 5 Oms. nos fundos, 

por 20,00rns. da frente aos fundos, de ambos os lados, com a area de 

250 ,00ms2., confrontando do lado direito com a prédio no 85, pela lado 

es uerdo com o prédio no 111 , todos pela referida rua e nos fundos com 

o pr-dio no 61 da rua Araçatuba. 

PROPRIETÁRIO (S) : ANTONI O AUGUSTO DE OLIVEIRA e .s/m.SILVINA DA CONCEIÇÃO 

MENDES OLIVEIRA, portugueses, casados sob o regime da comunhão de 
bens, anteriorment,e à vigência da lei no 6. 515/77, ele comerciante, e

la do lar, portadores da Carteiras de Identidade R.G. ns. 2 616 220 9 

SSP SP e 2 896 056 7 SSP , respectivament e, inscritos no CPF sob no 
170 383 678 20, residentes domiciliados à rua Padre Domingos Giova

nini, no 522, Parque Taquaral, nesta cidade (Aquisição: Livro 3 BQ, 

fls. 179, sob no 80 .• 055, de .07.1974). 2 5 SET 1992 
O escrevente -,,.~~:i~~~~~_jbi3-uro dos Santos Batis.ta), 

o Oficial;--11,.-q.;:::.i...;~1--1t-a..:;:...i....1..:....,-

R.l/ 6853(} UGUSTO DE OLIVEIRA e s/m. 

OLIVEIRA , já qualificados, VENDERAM o imó
vel a ANTONIO PBRNANDO RUIZ DIAS e s/ , CIRLENE :RODRIGUES CARDOSO 

õNus-------- --------
R. 21 6 8 5 3 O Os proprietários ANTONIO FERNANDO RUIZ DIAS e s/m. CIR

LENE RODRIGUES CARDOSO RUIZ, já qualif icados , deram o imóvel em HIPO-

TECA a favor de UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., com sede 

em São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, no 89 1 , inscrito no CGC MF sob no 

33 700 394 /0001 40, para garantia do pagamento de uma divida do valor 
de Cr.$ 65.000.000,00, prazo de resgate de 180 meses , juros à taxa e

fetiva de 9, 27 2% ao ano, vencendo-se a 1 ª prestação em 2 • 09,. 9 2, de

vendo o saldo devedor do financiamento contratado ser r eaj s ado men

salmente, mediante aplicação de percentual igual ao da taxa de remune

ração básica aplicável aos depósitos. em Cadernetas de Poupança Livre 

(pessoa física), nos termos de instrumento particular com carát r de 

escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei no 

4.380 de 21.08.1964, alterada pela Lei no 5.049 de 29,06.1966, passa o 

(continua no verso) 
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[~ATRÍCULA N'( 68530 )) Í 
IMÓVEL ------~----' 

VERSO DA FOLHA N.9 1 • MATAÍC ULA 

AQUISICÕES 
RUIZ, brasileiros, cªsados sob o r egime da comunhão parcial de bens, 

na vigência da lei ng 6.515/ 77 , ancários, portadores das Carteiras de 

Identidade RG ns. 6 491 1698 SSP SP e 11 430 322 SSP SP, inscritos no 

CPF MF sob ns •. 721 173 548 15 e 044 972 21 B 06, respectivamente, resi

dentes e domiciliados à rua Roberto S - nsen, n o 93, no Jardim São Ra

fael, nesta cidade, pelo valor de Cr . $ 92 . 750.000,00, nos termos do 

instrumento particular com caráter de escr itur a pública, na forma do 

artigo 61 e seus parágrafos da Lei no 4. 380, de 21.08.1964, alterada 

pela Lei nQ 5.049 de 29 de junho de 1.966, pa ado em são Paulo, em 24 

de agosto de L 992, microfilmado neste _cartó~ 9 3 3 4 3 . 
Campinas, 2 5 SET 1992 , O e ser. aut, : ~ . ( Lauro 

Santos Batista) (sv). 

ÔNUS 
em são em 24 de agosto de 1.992, microfil.mado neste Cartório 

_.,.,....,~ ~.....,_L~Cmnpina.o, 2 5 SET 1992 . O eserévente autori-
(Lauro d.os Santos Batista). 

D..Lt>■<L~~r.MC: Fica ÇAJJÇELADA a HIPOTECA objeto do R.2, à vista de expressa autoliZaçâ.o do 

credor UNIBANCO · UNIÃO OE BANCOS BRASILEIROS S/A., constante de instrumento particular 

passado em Sã.o Paulo• Capital, datado de 23 de janeiro de 2.003, prenotado neste cartório sob n". 

de agosto de 2005. __ (APF}. O ~screvent~~: 

'f-....l..l!,,,,l!.~~l4-1!..l~:..::::~~:.._, (Gilmar Job Moreira). O escrevente aútonzado:. d~ 1 
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LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL 

ra;.;;~·1 c;:::=1 
1 º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

da Comarca de Campinas - Esta~,e"d~ S?A' Paulo 

Alexan~ira Filho 
Oficial de Registro 

Av.4/68.530: A escrituração dos lançamentos passa a compor, a partir desta averbação, apenas uma 

seqüência de fichas, com a renumeração das folhas de imóveis, aquisições e ônus, e a inutilização de 

seus es~~º· Campinas, 21 de março de 2011. (JB). O escrevente habilitado: 

-4Jl:-.;;;;,_..,..E-~-, elso Fernandes Moreira). O escrevente autorizado: 

~ • (Wilton Pierre Júnior) 

Av.5/68.530: O imóvel foi PENHORADO em 04 de maio de 2.010, para garantir a execução de uma 

dívida do valor de R$8.171,36 (em 19/09/2007), nos termos de certidão datada de 25 de fevereiro de 

2.011, prenotada sob nº. 369.567, expedida pela Diretora de Serviço do Cartório do 8ª Ofício Cível desta 

Comarca, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que LEDA APARECIDA CANTUSIO 

SEGURADO move contra ANTONIO FERNANDO RUIZ DIAS e sua mulher CIRLENE RODRIGUES 

CARDOSO RUIZ e CENTER BAN FINANÇAS, FACTORING FOMENTO MERCANTIL L TOA (processo 

n•. 2503/07), tendo sido nome,~ exeqüente. Campinas, 21 de março de 2011 . (JB). O 

escrev~ c..Jbi- - ~ lso Fernandes Moreira). O escrevente autonzado: 

----~--....... -----' (Wilton Pierre Júnior) 

Av.6/68.530: O imóvel foi PENHORADO em 14 de dezembro de 2.010, para garantir a execução de uma 

dívida do valor de R$39.168,07, nos termos de certidão datada de 10 de novembro de 2.014, prenotada 

sob nº. 412.026, expedida pelo Juízo de Direito da 7ª. Vara Cível desta Comarca, nos autos da Execução 

Civil que CLODOALDO JOSÉ PONTIM move contra CENTER BANK - FINANÇAS, FACTORING, 

FOMENTO MERCANTIL L TOA e ANTONIO FERNANDO RUIZ DIAS (processo 2944/2007), figurando 

como depositário o executa o Ruiz Dia . Campinas. 26 de novembro de 2014. 

(AFTR). A escrevente ha~~l!J: 'll!ias.o..z:.t::=~;/../._.1.:u..~~LD.1,w· ~· (Ana Flávia Ticotoste Raymundini). O 

Av.7/68.530: A ~ ideal de 50,00% do imóvel foi PENHORADA e 26 de fevereiro de 2.018, para 

garantir a execução de uma dívida no valor de R$50.220,97, nos termos de certidão datada de 10 de 

setembro de 2.018, prenotada sob nº. 449.728, expedida pelo Juízo do 7º Ofício Cível desta Comarca, 

nos autos de Execução Civil nº. 2165-08, que CLODOALDO JOSE PONTIM move contra ANTONIO 

FERNANDO RUIZ DIAS, figu ~w:u.a.a_...,_.,..,.,"""""tado. Campinas, 5 de outubro de 2018 . 

....,.:;.J,-...,..:::;"'-"-.,_;..,..,,.__;.__,__.,"'-'-':;...,::;.......;..;.:-=..~ (Thais Olinda Petrochelli). A escrevente 




