
Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:26/02/2019 14:48:43

LiVfO ~ n• 2 -· Registro GeraJ 1, 

~;~~;. C :~7 f ·.'IO· . . . : , .· _ · . . ,Offcia).·. ,de .Regu. •·. ·. tro. , de ].1m.~s 
&., ~ s- Bcmudo ® c..aipo - s.r. 

S,. IB. do Cam1po,.1oi de no:vem'bro ,de 2.00~ ... 
---- ----- - ---- -----------

1 MÓVEL :~ UNIIDADE AlfliiÔNOM~ consistente do 
.apartamento In9• 32, foça'Urndo no 3" andiu· do '',EOIFÍ:01:0 PA1N1EíRA''•' ... 1Bl'oço 1,. ,do 
~·c oNDOM:INIOi RESIDENCIAL VIILLAGE C.AMPiES'.FiRE", comi ,entra.da, pelo n·" 2.05 d:a 

ua L.eonard'.õ M1anlns Net,o,, 1na lilnha J'un.l'batub.a, Bafrro Jurubatuba,. também 
hecido por Bairro d'os Casas ,ou .&Jva:renga, contendo a á1r,ea priiva1tlva ieal de 

6 ,ooo metros quadrados;, ,área 1real comum d:e diwfsão não proporcio:nal de 1:0,.360 metros 
qua r dos, conespo:ndente a uma vaga indeterminada no estaciona:menito• coletivo do 
cond 1,í io; área reall oomum de divÍsão proporoion~I dia ,41,009 metros. quadra.dos, 
totalizarn:I a área real construifda 1107,359 metros q11.uidr.ados; ,equivalente a uma fração 
ideal, de 0.4 64% no, teirreno e nas pe.rt-es, de propriedade e uso comum db condom{nio, 
oontrontando pela frente, no sentido, de, quem os adeJílltlri.a,. com o lha!ll de circulação •do 
psavi1m.ento., p ço do eilevador e oom o ,espaço .aér,eo comum d.o ·oondomfni:o sobr,e á•r,ea 
fü1re comum rrtre os &roe.os 1 ,e 111 ,e áreaJ-comum ajairdinad'a: pel:o lado direito•,. com 
aparta1'l'lemo dlll fin · ",, ": pelo, lado esque rdo1, ,oo,m o ,espaço aéreo ,comu mi do -oond'om1í nio 
sobre área livre comum entr·e o B1loco 1, a ce:n~ral de medidores ,elétricos e o 
·oompall'itimento de abr' ,a de gás, e nos fund.bs,. oom o espaço aéreo comum do, 
condomiínio :sobre ár, a li re COllllíHJm, entre ,o, Bloco r e a áreai , verde, ,locaillzada no 1recuo 

! 
lateral dheit,o d.o em endt11t11.an~o. O ''OONIDOMÍNIO• RE.SIDENC!AL \'il·ULAGE 
·CAMiPES'IFRE"' é dotad·o da estacionaimer110 coletivo no and'a1r ,é:rreo, •em .área descoberta, 
,com capacidade para abrigar. no totalll, d~,antos e v,flílite e qU:a~ro (224) automóve~s de 
:paS-seio, de po11.e médio, padrá n ciol'lal, ,em, boxas d!3marc.a.dos m.o sol.ô e numera.dos no 
proj,e,to aprovado pe1h:1: Pre1eltu ra Municipal apenas, e tão somente para eteito• de 
:i:ocaliz.a,çao da oapacidade f,ísica os pisos ,a este fim1 destinados, cujas áreas, encontram,
se incluida.s nas áreas oo!llluos de divisão não proporcional aU'1ibt1ídás ,aos apanamenitos,. 
conespondendo a -cada unidade habtt c:r.ona! ,o direito- ao• uso d.e um lbo!X in.determinado1, 
di;sp~nsaela. ai atuação, de 1manobrtsta. O "CONDOMÍN10 :RE.SIDENCIAL VILlAGiE 
.CAMP,ES1iRE" ,. aeha:·se ooosb'uid:O ,am ten::eno__ooni ac áma de 1 i .:23~.oo metros 
guad'rad'o.s, .perfeitamen1te descri~o, e caract . riz do na matrilcula n!!l. 32,.7791, deste Registro 
:l!mobiliár'ii:o. tmscr. Munfe., n~.031 1098.058,000 , m ,área mafo.r).-· 

iPRO'PFHETÁRIOS ::• AHDR'.E R A . f:UGO, brasi leiro,, solitelro,,. maio'i, 
mecânico, RG: 25.254.5,13-8-SS'P-SP., CPiF. 252.071. 68~90, •a LUCJANE. G:UIM'ARAES, 
PINiT·O, brasileirra, soltejira:, fl!aior, s·u'b•ger~:nte, ,q,, • 421840778,SSifP-SP., CPF. 
29:9.881.068-31 , residentes e domicíliados a Rua Dr. Am ncio de, Carva!lho, n;. 841, Bae,ta 
Neves. eim São, IBernardo• ,do Campo - S:P-. -

RIEGIIS,TiRO ANTERIOR, :- IRJ o feiit.O - 1 data 24 de maio de 2·.1 ' e· 
R.A68 i·e1to, em1 data de 10 de novembr·o de 2.100S:1 a .. -,,_ a...l!~ .,rfou'la in,t. 32.779 
deste 1Regi,stro 11imobiUârio ... 

Av.1/48.8'69 :- 61l11 10 d:e n.ovembr,o de 2.00·31."' 

(Vitte Verso).-
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:- Pel:o registr,o n!!. 11, feito na matrícu[a n!!:, 32.779, 
em data de 24 de maio de 2.002, neste Registro Imobiliário, e nos termos do instrumento 
partlcullar passado em São Pauto, datado de 1 O de maio de 2.002, ANDRE RENATO 
RIGO, e LUCIANÉ GUIMARÃES PINTO, solteiros, já qualificados, 'HIPOTECARAM" à 

, época uma fracão ideal de 0,4464% .do 1~rrenç,, -vinculada à futura benfe.itoria, 
consi tente do apartamento ne. 32, do E0IF,ÍCIO PAINE:IRA- BLOCO [, localizado 
no co DOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE CAMPESTRE, a ser const,ruído, que situar
s,e-á à Ru Leonardo Martins Neto, n9:. 205, que conterá a área privativa real de 56,000 
metros quadrados; área r,ea:I comum de divlsão não proporclonall de 10,350 metros 
quadrados; o rrespondente a uma vaga 1ndetermi11ada no estacionamento col.etivo do 
oondornínio; área real oomurrn de divisão proporcional de 41,009 metros quadrados, 
totalizando a área real construída de ,07;359 metros quadrados, ,equivalente a uma 
fração ideal de O 464''/o no terreno e nas partes de propáedade e uso comum do 
condomínio, e já se encontra incluída nas áreas comuns de divisão não proporcional 
atribUiída aos apartamentos. o direito ao uso de uma vaga, em local indeterminado, para 
ab11igar automóvel de passeio de porte médio,. padrão nacional, dispensando a atuação de 
manobrista, no estacionamento coletivo do condomínio, ilocailizado no andar térreo, em 
área descoberta, à C AIXA ECONÔMilCA FEDER~L. oom sede mo Setor Bancário Sul, 
Quadra 4. lotes 3/4, em Brasília ~ DF.., representada por seu escritório de Negócios, 
CNPJ. 00.360,305/0001-04., para garantia da divida, no valor de R$43.100,00, com 
orig,em d,e recursos FGTS,. pagáveis no p:ra~o de 240 meses, em prestações mensais e 
sucessivas, reajustáv,eis pelo SACRE, à ta ' nommâ -e ;, ao ano, e 
efetiva de 6, 1677% ao ano., a pn e1 delas no varm de R$530,31, ven · ndo-se o 
prüneiro enca11go mensal de acordo L"'"""'--" disposto na Cláusula Sexta do p:r,esente 
instrumento, com as demais condições con tantes 

AVERBADO POR 

Av.2/48.869 

:.- Por Certidão expedida através de documento 
eletrõnioo, produzido conforme ,disposto mo parágrafo 6° do artlgo 659 do CPC e 
Provimento CG 16/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
publicado no Diário Oficial Efetrônlco, de 14 de abril de 2009, expedida pelo 6° Oficio 
Cível de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, ex aída da Ação de Execução 
Civil,. nº de ordem 1133/09, assinado digitalmente pelo Sr. Marcos Antonio Moreno 
Baiastegui, Dlr,etor Técnico de Dlv1são, reguerida po1 ONDOMINIO VILLAGE 
CAMPESTRE, CNPJ. 06.042.854/0001i-17; em face de:- ANDRÉ O RIG- , PF. 
252.071.468-<90; LUCIANE GUIMARÃES PINTO, CPF. 299.8' . 68·31: o imó -'I de -. t~ 
maUícula, ",FOI if>ENHORADO" tendo a causa o va'lor de · · , 31:.3.3·.· , e de . sitado e 
mãos de ANDRE RENATO HIGO.-

-' - ,e ,,, 

AVERBADO POR ' ' 
Bel. Nelsor:i Castella 

(Viide Ficha 2).-
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Livro nº 2 - Registro Geral 

·_4;·:~~9- c:;~J 
Av.3/48.869 

P!ENHORA ONLINE 

§. . . 2~ º. ficial d_e Re.gistro do lm6veis 
. . Sií.o Bemardo d.o C:unpo - S.P. 

CNS N' 11,.26'2-4 

S. B. do Campo, 05 de novembro de 2018.~ 

:- Em 05 de novembro de 2018.-

Por Certidão expedida através de documento 
ele rônlco, produzido conforme disposto no parágrafo ,so do artfgo 831 do CPC e 

, Pro i ento DG 6/2009 da Corregedoria Geral da JusUça do Estado de São Pauto, 
publl do no Diá11io Oficiai Eletrônico, de 14 de abri! de 2009,. expedida pelo 3° Oficio 
Clvet o F"oro Central da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
Protocolo de Penhora 011Hne: PiH000236053, extraída da ação de Execução Civil nº de 
ordem 004 66-2520128260564, assinado digitalmente pela Sra. Cláudia Artice, 
Escrevente do ,referido ,ofício,. requerida por CúNDOMlNIO RESIDENCIAL VILLAGE 
CAMPESTRE. CNPJ. 06.042.854/0001~1 7, em face de:- ANDRÉ RENATO RIGO, CPF. 
252.071 .468-90, e UCIANE GUIMARÃES PINTO, GPF. 299.881 .068-31, e na qualidade 
de terceiro:- CAIXA C·OiNÕMICA FEDERAL, CNIPJ. 00.360.305/0001,04, o imóvel desta 
matrícula, "FOI PENHORADO' tendo a causa o valor de R$20 .1 31 ,62, e depo,sitado em 
m,ãos de ANDRÉ RENAT RlGO e LUCIANE GUtMARÃES PINTO.· 
(?renotação n.0 259690 de 18/10/2018) 

AV1F=.R.BADO POR 


