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LIVRO N.º 2 - REGISTRO 
· GERAL 

- matrícula ~ 

Cartório de Registro de f móveis 

de Sumor~ - SP 
46.145_) 

I MOVEL: lote de te.rreno· sob nQ 01,. da quadr,a 15., do loteamen · 
to. denominado RE.SIDENCI.AL ·_YPIRANG.A, .situado' nq di~trito de-:
No va Veneza, 'neste m:unicípio e, comarca de ~sumare-SP medindo-

. J ,0.,00 metros de fr.ente. ·par.a· -a rua 06, 12,63 m,etros nos f.urr-
do s ond ~ confr~nta com o l_ote 11, 25,14 metrds do lado direi 
t~o de q·u em · da rua olha para ·o imõvel Confrontando co·m Ji3:•rdim 

.. Sã,o Franc isco, 25,00 metros do ·lado_ esquerdo: confrori'tanco -:
co~ ci lote . 02, com ãrea de 282,90 ~etros quadrados,exis.tindo 

.. viela nos fu nflos -e .. d.o - ,lad·o direito .· · 
. . . 

CONTRIBUIN TE:2 . 232.0l74.001.4. PROPRIETÃRI~~ ~PiRA~
G·A E M P R E E N D I M E N T OS I M O B L I Ã R I O S S / C L T D A , e s t a b e l e e i dá . rfa -e i 
dade de Sant a arbara D1 0este, na Vila Romi, s/nQ inscrita-=
no CGC/MF 47. 719.0 75/0 01.90.TITULO AQUISITIVO: R.11 e 13 na 
matricula 8517 deste r gistro.Sumare 17 de fevereiro de-:-
l.989.A Oficial~~~-(Lucia Hel ·ena Vilella de Camargo). 

0-0-0-0 

R . :l-46.145-Sumar ', .março. 1989. Por escritura de doação çje 

28.02.1989, livro 161, fls. 172, das Notas do ig Cart5rio io -cal, a propFiet~ria supra qua lificada, doo□ a WILMA SEABRA' 
MAYE R R-□M I, brasileira, advogada, p·ortadora do RG 1.418. 9 75-

SP e CIC 011.316.138~72, ca s ada pelo regime da mais comple-
- - , 
separaçio de bens, apos a lei 6515/?7, conforme escrituta -

de pacto antenupcial lavrada no 22º Tabelionato de sao Pau• 

lo-capital, no livro 1770, fià.13 8, em 26.11.1979, com GiffiR 

, DANO RDMI, brasil~iro,, empresário, nascido em· São Paulo-e a: 

pital, aos □ 5. □5.1920, Filho de Améri co Em i'lio Romi e d ~- - .. 

Olímpia Gellí, residente e domiciliada na Vi la ROmi 
, . . , , . 

em santa Barbara o•oeste-SP., o imovel ob jeto matric~ 

1a, avaliado por NCZ$325,24. A Oficial: (Lúcia' -~~ ...;:11,----
Relena Vilellà de camargo).-. 

0-0-0-0 
, 

R.2-46.145-Samare, □4.outubro.1989.Por 

de 20.09.1989, livro 169, fls.159, das 

local, WILMA SEABRA MAYER ROM! e s/md. 

ritura de doação- · 

Notas do 19 Car t ~rio 1 · 

GIORDANO ROMI , já •-... . , 
qualificados, casados pelo regime da separaçao de ben s,apos : 

a lei 6515/77, conforme escritura de pacto antenupcial r egi s -
------,------.-.---------------...,..,....,..,...----.;,.._----.J 
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-- · - ·- . -------, 

tr ada s ob nº.989, livro 3, deste registro, doaram a ROBERTO -

SEAaRA MA YER ROM!, brasileiro, solteiro, maior, por eman~ipa~ 

ção, e stud a nte, portador do RG . ·· 11. 621.244-SP e C IC sob nº • •• • 

123.630. 568- □9, residente e domiciliado na Vila R . i, s/n 9 ;em 

Santa Bárba a D'Oeste-SP, o imóvel objeto desta matrícula, -

avaliado po r NCZ $325,34. A Oficial:_~.,;;.-...-it..,__(LÚcia Hele-

na Vilella de Camargo).-. 

0-0-0-0 

R.3-46.145-Sumaré, 02 de janeiro de 1997.Por escritura de venda e compra datada de 
19.09.1991, livro 246, fls. 30 do 7º Serviço Notarial da Comarca de Campinas-SP, _ 
ROBERTO SEABRA MA YER ROMI, brasileiro, solteiro, maior, estudante, residente e: , 
domiciliado na Vila Romi, s/nº,- em Santa Bárbara D'Oeste-SP, portador do RG 
11.621:244-SP e do CIC 123 .630. 568-09, vendeu o .imóvef objeto desta matrícula a · 
ROSANIA. LIMA DE ALBUQUERQUE, br~sileira,. solteira, maior, capaz~ dq lar, _ 
r~sidente ·e domiciliada na a Orlando Viana, n. 498, Parque Valença I, em Campinas-SP, · 
portadora do RG 396. 11-SSP-PA e do CIC 256.596. 182-00, pelo val~r de 
Cr$405 .981,00( eda da · época). VALOR VENAL:R$30.388,76. . A 
Oficial: ________ ---'"+-___ (Lúcia Helena Vilella de Camargo) . 
0-0-0-0 J_ 
Av.4-46.145-Sumaré, . ~e janeiro de 1997.Procede-se a esta averbação, autorizada no 
reqµerimento datado de 18.12.1996, assinado em S maré-SP, para constar que 

. BENEDICTO. PAULINO, contraiu matrimônio com RÓSANIA LIMA DE 
ALBUQUERQUE, que adotou o nome de ROSANIA D_E ALBUQUERQUE PAULINO, 
pelo regime _ da comunhão parcial de bens, desde 29.07 94, confonne certidão• de 

:· casamento expedida em 29.07.1994, pelo Oficial ro Civil dê Sumaré, e~raída do 
: termo n. 6507, livro B-42, fls. 98. A Oficial:_+---+-~'-------(Lúcia Helena Vilella 

de Camargo) · 
. 0-0-0-0 . . 
. AV.5-46.145-Sumaré, 08 de Abril de 2.003 .Pelo termo de caução de bem ·móvel datado 
i: de 17 de Maio de 2.002, assinado em ·suinaré-SP, firmado por ROSANIA DE 
:· ALBUQUERQUE PAULINO, brasileira, do lar, RG 396.511-P<\ e RG 30.446.668-2-SP 
' -- .. ,. , 

:" respectivamente, e CIC 256.596 .• 182-00; com o -consentimento de sêu mando 
i :BENEDICTO PAULJNO, brasileiro, rnotoris,ta, RG3 .799.624-SP e .CIC 744.226. 858-72, 

> i casados pelo regime da comunhão parcial de bens, desde 19 de Julho de 1.994, residentes 
:· ~fdomiciliàdos nà R~~ João Jacob Rohwedqer, n. ·267, Vila Santana, Sumaré-SP, procede
~ se a estgverbação, para constar que vem ca~cionar o imóvel objeto desta matrícula, 
.: . (CONTINUA AS FLS.02) 
- . ' ,, 
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Registr~ de lméveis 

de Sumaré • SP 

( continuação dà A V. 5 de fls. O 1) , 
como garantia de adimplemento de todas as obrigações assumidas no contrato de locaçã.o 
firmado por Rosania de Albuquerque Paulino, e seu esposo Benedicto Paulino, acima 
qualificados, na qualidade de locatários; e caucionante· e Pedro Martarolli ·brasileiro 

, ' ' 
casado, ~omerciante, RG 9.594. 798-SP e CIC 134.497.538-00, residente e domiciliado na 
Rua José Cavalcanti, n. 173, Vila Real, Borto1ândia-SP, na condição de locador, tendo 
por objetivo o imóvel da Rua João Jacob Rohwedder, n. 267, Vila Santana, Sumaré-SP, 
ficando esclarecido que o imóvel caucionado ficará garantido a locação referida, mesmo 
na hipotese de vir a ser alienado a terceiros, quer por venda, doação, incorporação, 
arrest~, sequestro, ou transferido "CAUSA MORTIS", e somente será liberado após de 
cum~ndas to as ições do contrato de locação. A 
Ofic1al : ___ ----=-~--r-::.-:::~-+---- (Lúcia Helena Vile1Ia de Camargo) 
0-0-0-0 

Av.6-46 .. 145-Sumaré, bro de 2005 : Fica cancelado o termo de caução 
constante na Av.5 esta matrícula, em virtude do total cumprimento por parte dos 
locatários de todas as -obrigações a sumidas no contrato de locação, . conforme 
instrumento particular de quitação datado de 27 de abril de 2005, assinado nesta cidade, 
que fica micro filmado nesta Serventia. O Escrevente 
Autonzado: . (Roberto Luz dos Santos).-
O-O-O-O-0-O 

R.7-46.145-Suniaré, 1 de outubro de 2006. Pela escri tura pública de hipoteca, datada 
de 23 de 011tubro cie-2006, livro 334, fls. 242/244, do Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurí11 ica, desta Comarca, a proprietária 
ROSANI.A DE ALBUQUERQUE PAULINO, RG. 30.446.668-2-SP e CPF nº 
256.596.182-00, brasileira, do comércio, com aut rização de seu marido 
BENE.DICTO PAULINO, RG nº 3.799.624-SP, CPF nº 744.226.858-72, brasileiro, 
motorista, casados pelo regime de comunhão parcial de bens na vigência da Lei nº 
6.515/77, residentes e domiciliados ~.a Rua Francisco Biancalana 1º 325, Vila Santan~, 
em Sumo.ré-SP, deram a IMAGESOFT CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S 
LTDA, com sede na Rua José Mari.a Miranda nº 540, Centro, em Sumaré- SP, inscrita 
no CNPJ nº 04.960.599/0001-66, em primeira, única e especial hipoteca, sem 
concorrência de terceiros, o imóvel objeto desta :.-natrícuJa, para garantia 
da dívida de R$102.200,00, que deverá ser pagos através de 35 (trinta e cinco) 
prestações mensais, no valor de R$2.920,00, cada uma, vencendo-se a _ prhneira em 
30.10.2006, e as demais em igual dia dos meses subsequentes. Caso os devedores 
desejarem a.1tecip2r o pagamento das paredas mencionadas, por mera liberal idade, a 
credora dará um _ desconto de R$697,00, para cada :r~rcela antecipada, cuja antecipação 
se dará sempre na ordem descrescente, ou seja, l:.•:. 1r.u.ior (última par:ela) para a menor, 
e todas as der.ia.s condições e clám;ul;~~ co1 .. ~~u / .. s 110 conl :~atu que fica microfilmado 
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esta Serv (Protocolo nº 153638", de 24.10.2006). O Escrevent 

Autorizado: _ ____.!!___.l,.A.,A!M&..__ _ __:(Roberto Luz dos Santos).-
0-0-0-0- -o 

Av.8-46.145-Sumaré, 24 de outubro de · 2012. De conformidade com a Certidão 
expedida em 11 de setembro de 2012, assinada por Osmiro Marcelino de Sousa, Diretor 
de Serviço, da 7ª Vara Cível da Comarca de Campinas-SP, extraído dos Autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Proc. nº l 14.0l .2008.071775-0/000000-000 -
Ordem nº 2781/2008, requerida por CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIALIZADA EM INFORMATICA LTDA, contra ANA CLAUDIA F'UNES 
e ROSANIA DE ALBUQUERQUE PAULINO, por determinação do Dr. Guilherme 
Fernandes Cruz Humberto, MM. Juiz de Direito auxiliar, da 7ª Vara Cível da Comarca 
de Campinas-SP, foi determinada a presente averbação para constar o imóvel objeto 
desta matrícula, pertencente a executada ROSANIA DE ALBUQUERQUE 
PAULINO, foi penhorado para garantia da dívida, no valor de R$112.725,00, 
tendo sido nomeado como fiel depositário o Sr. Sergio Ricardo de Lima, CPF nº 
217 .818.528-20, RNE. 239345289, residente e domiciliado na rua Guilherme da Silva, 
nº 56, aptº 09, Camb · C inas-SP. (Protocolo nº 237.722, de 01.07.2012). O 
Escrevente Autorizado:___l___l:i"D!a4.&....-(,Roberto Luz dos Santos).-
0-0-0-0-0-0 

v.9-46.145-Sumaré, 26 de fevereiro de 2015. Pelo Comunicado expedido pela Central 
acional de Indisponibilidade, gerado pelo Protocolo d~ Indisponibilidade nº 
O 1502.2408. 00048916-IA-860, ---------------------------------------------------------------
Jódigo HASH: l lb6.8606.a02f.9781.dl2b.c383.c546.05c8.2f83.dd le, extraído dos autos 
a ação de reclamação trabalhista, Processo nº 01162008520085150093, em tramite 
erante a 6ª V ara do Trabalho de Campinas-SP, procede-se a presente averbação para 
onstar que foi decretada a indisponibilidade de be de ROSANIA DE 

BUQUERQUE PAU .INO. alo nº 279.812 em 26 d fevereiro de 2015). A 
screvente Autorizada: .. . (Monaliza Braulina Lopes de Jesus).-
.#.#.# 

AV.10/46145-Sumaré, 08 novembr de 2017. 
Título prenotado sob n º 329. 665 em 24 de outubro de 2017. 

PENHORA: Conforme certidão para averbação de penhora expedida aos 24 de outubro 
de 2017, de conformidade com o auto de penhora de 18 de outubro de 2012, nos termos 
do documento eletrônico produzido com fulcro no artigo 837 do Código de Processo · 
Civil e Provimento . CG 06/2009 da· Con-egedoria Geral da Justiça do Estado de São 

> Pau1o, extraída da Ordem nº 0006250372010, dos autos da Ação de Execução Civil 
movida pela ll\1AGESOFT CONSULTORTA E TRElNAMENTO s1s· LTDA, CNPJ 

Continua na ficha 03 
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matricula-----

46.145 

REGISTRO 
GERAL · 

. 1 :c~a7' 
~ 

Registro de Imóveis 

de Sumaré - SP 
C.N.S. 12.110-3 

nº 04.960. 599/0001-66, em face de ROSANIA DE ALBUQUERQUE PAULINO, CPF 
nº 256.596.1 82-00, e ANA CLAUDIA NUNES, CPF nº 350.168.268-97, em trâmite 
perante a 2ª Vara Cível da Comarca c:le Sumaré-SP, procede-se a presente àverbação para 
constar que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado para satisfação da dívida no 
valor de R$59.81 2,8 l, ten sido nrneada como fiel depositária a Sra. Rosania de 
Albuquerque Pauli o, ora x cutada. 

,. 

AV.11/46.145-Sumaré, 19 de abril de 018.-
Título prenotado sob nº 337.513 em 1 de abril de 2018.-

PENHORA: Conforme certidão para averbação de penhora expedida aos 16 de abril de 
2018,_ de conformidade com o Auto de Penhora d~. mesma data, nos termos do documento 
eletrônico produzido com fulcro no artigo ~.37 do Código de Processo Civil e Provimento 
CG 06/2009 da Corregedoria Geral da Jus · ça do Estado de São Paulo, extraída da Ordem 
nº 011620085200085150093, dos autos da Ação de Execução Trabalhista, movida por 

· VANESSA APARECIDA ROSARIO DAS LVA, CPF nº 340.353.598-31 em face de 
CONSULTO RIA, TREINAMENTO E INFO TICA R. R. L TDA - ME, CNP J sob 
nº 09.537.217/0001-00; ANA CLÁUDIA FUNES, CPF nº 350.168.268-97 e ROSANIA 
DE _ALBUQUERQUE PAULINO, CPF nº 256.596.182-00, em trâmite perante a Central 
de Mandados de Campinas-SP, procede-se a presente averbação para constar que o imóvel 
objeto desta matricula foi penhorado para satisfação da dívida no valor de R$29.949,05, 
tendo sido nomeada como fiel depositária, a Sr3 Rosania de Albuquerque Paulino, ora 
executada. Constou ainda, que os emolumentos serão pagos ao final ou no 
cancelamento ou quand efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do 
imóvel.-

Bárbara Larissa da Rocha 
Escrevente 

< 
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