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LIVRO N.º 2 REGISTRO 2.º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS -
GERAL de Mogi das Cruzes 

, MATRICULA 

] l FICH:1-] 
1 

J 

14.217 Mogi dos Cruzes, 28 de Janeiro de 19 81 
\ 
r- - - ---------------------------------
-Localizacão: Bairro do Quatinga, lugar denominado Feital ou Capixinga, -
distr ito da Taiaçupeba. 

, , . 
Imovel: UM TERRENO e casa, com a area de 25,41 ha., sito no lugar dano -
minado Feital ou Capixinga, Bairro do Quatinga, distrito de Taiaçupeba, -
neste munic ípio, confrontando com Takosume de tal, com o japonês Dai, com 

A A 

o japonas Saka , com o japonas Ogawa e cmm Sheizo Tagawa. 

Proprietários: BENEDITO ANTONIO DE SIQUEIRA, viuvo, propriet~rio de uma -
parte de Cr$ 561 74 no imóvel supra avaliado por Cr$ 1B3,12, pela transcri - , -
çao "º 60.713; TEREZ INHA MARIA DE JESUS, menor, proprietaria de uma parte 

, N 

de CrS 301 52 no imovel s upra avaliado por ~rS 183,12 pela transcr~çao nQ 
60.714; KENICHI HIRAMOTO, casado, proprietario de Cr$ 61,04 no imovel su
pra avaliado por Cr$ 183,12 (2/6) pela transcrição nQ 64.043 e YOSHIAKI -
NAGASAWA, casado, proprietári o de uma parte de Cr$34,B2 no im~vel supra -
avaliado por Cr$ 183,12, pela transcrição nº 80.844. 

Registro anterior: Transcrições ns. 6□.713, 6□.714, 64.043 e 80.844, do -
1º Registro de Im~veis desta Comarca. . 

Observações: Conforme se verifica da certidão de or~gem, transcrição nº 
80.844, Yoshiaki Nagasawa acha-se l ocalizado, no imovel supra, em uma -
área de 2 alqueires ou 4,B4 ha. que divide com Kenishi Hiramoto, Benedi
to de Siqueira, Rio da Piedar, fioit i Nagasaw~ ,: Masuo Yamamoto • . 

o escrevente autorizado, r -~"'. f. ·f (Joao B.D tlobrenCL..)..~--

R.1/M. 14.217 .- Pela C~dula Rural PignoratÍcia e Hipotec~ria emitida -
··nesta cidade em 2 de dezembro de 1.980, VOSHIAKI NAGASAWA e sua mulher -
MARIA TAKAKO NAGASAWA, portadores do CPf. nº 120.464.008-44, brasileiros, 
agricultores, domiciliados no Bairro do Pindorama klm. 22, HIPOTECARAM · 
em favor do BANCO DO BRASIL S/A., CGC. nº oo.oo□.000/0294-16, agencia des 
ta cidade, UMA PARTE DE CR$34 82 no imóvel su ra avaliado or Cr 183 12, 
para garantia da d vida da CrS,772.276,50, com vencimento para 2 de de~e.m. 
bro de 1.983, nos termos da clausula Forma de Pagamento cons tante da Ce -
dula, aos juros de 5% ao ano, mais correção monetária de 33% ao an~ cal -
culados sobre os saldos devedores da conta do financiamento. REFERE NCIA: 
Registro nQ 3.BBI - ~, Livro 3- Registro Auxiliar :M~i das C;,uze , 28 de 
jan~iro de 1. 981. O escrevente autorizado: . ri e'O\ . j _ 1 

(Joao B.D. Nobrega). ·~\-~===-~~ 
>-----------------------------------~ 

-continua no verso-
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14.217 

r 
R.2-. - Do formal de.Partilha de 16 de maia. de 1.974, subscrito pelo Ofi

cial Maior do 2º Cartório de Notas e Oficio ds Justiça desta Comarca e -
assinado pelo M.M. Juiz de Direita da 2a. Vara desta mesma Comarca, Dr.-. , 
Egas Dirsan Galbi~tti,- extraido dos autos de inventario dos bens deixridos 
por falecimento de KENICHI HIRAMOTO, falecid~ em 27 de dezembro de 1.967 
que .foi casado com HISSAE HIRAMOTO se verifica que, ~or sentença de 2 de 
outubro de 1. 972 ,. trarnsi tada ern julgado, aos cessionar ias .FUMIO SAKAMOTO 

e TUYOSI SAl~AMOTO, br.Jsileiros, casados, le:vradores, domiciliados e resi
dentes no Bàirro do Quatinga,. distrito àe Taiaçupeba, foi atribuida UMA -

PARTE IDEAL CORRES POf-lDENTE A B/14 (oito quatorzê avos) de 2/6 (dois -;;;-_ 
tos) do imóvel matriculado, pelo -valor de CrS 6.2111 42 e a cada. um dos - ;.. 
herdeir:os l<OZUHE HIRA MOTO, br~silGi~a, solteira, maior, comerciaria, re ... 
sidente e domicilioda no Ba irro do ~indorama, neste municipi□; M~RIO HI-, . 
NAO HIRAMO"J:O, brasileiro , so l teiro, estudante,_ menor, pubere; EDEGARD T.Q. 
MDITI HIRAMOTO, brasileiro , s olteiro, estudante, menor, .impubera; NELSON 

- , 
T0SHIMI HIRM·-lOTO, brasileiro , s olteiro, estudante, menor, puberG, rssi · -
dentese domiciliados no Bairro de Pindorama, desta Comarca; CECÍLIA MIDO 

' , .. ~ -
·RI HIRAMOT0, brasi-leira, soltei ra,. estudante, menor, pubere. e AiH0NI0 -

' , 
ITSUJI HIRAM0T0, brasilairo, sol tei~□, estudante, menor, puber~, residen-
tes e _domiciliados no Bairro de Pi ndor ama, neste municipio, foi 0 atribui
da UMA PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 1/14 (um quatorze avos) de .2/6 (dois _ 
sextos) do imbvel matriculado, parte ideal essa que cada um recebe pelo -
valor de CrS 776,42, sendo de Cd~ 180. 438,.00 o valor da terra nÚa consta_Q_ 
te do Certificado de Cadastro do Incra: INC RA: Nº 63B.234. □03.B83 - ~rea 
total 4,6 - ~rea utilizada 3,6 - /\rea aprovei t~vel 3,6 - MÓdulo Fiscal -
5,0 -- Numero de in~dulos Fiscais o,7 - Fração minima de parcelamento 2,6. 

, r 43.a . J::) (Joao ~•º• 1·,obrega ). 
Mogif dªff Cruze_;i., 24 de_ebril d~ 1.981. O escreve nte autorizado : 

, 

,. 
AV.3.-Por escrltura de 20 de' dezembro de 1.966, cio 2º C~rtorio de Notas -
desta Comarca, Livro 192 fls. 104, apresentada por certi dão de 2) de mar
ço de 1.979, ~ubscri~a p_elo Escrivão Mandlel Porcelli, TE REZINHA MARIA DE , . . 
JESUS, que ta~b~m a~ota THEREZINHA DE LOURDES SIQUEIRA autor~zou apre -
sente averbaçao nesta Matricula para que dela fique cons tando o seu casa• 
~ente com NIVALDO FLEMING DE. ANDRADE, passando a adotar o nome de THERE
ZINHA DE LOUROES ANDRADE, conforme se comprova pela certidão de- casamen-. . . ,. 
to extraida do Livro 8-64, Termo nº 10.967, fls. 134, do Cartori1J~ Re-
gistro Civil das Pessoa·s Naturais do Distrit~ da Séde desta Coma ):a _ Mo;, 
gi ~as Cruzes, 16 de Junho de 1.981. O escrevente autorizado: [ ~~~ _ 
{Joao B .• D. Nobrega). _ . _ J . . ' 

R.4.- Por escritura de 20 de dezembro de 1.966, do 29- Cartório de Not as 
desta Comarca,-Livro 192 fls. 104 1 apresentada por certidão de 23 de ma!_ 

ço de 1.979, subscrita pelo Escrivão Manuel Porcelli, TEREZINHA MARIA DE 
- continua na ficha nQ 2-
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LIVRO N.º 2 - REGISTRO 2. ° CARTÓRIO DE· REGISTRO DE IMÓVEIS 
GERAL de Mogi das Cruzes í MA TillCULA 

14.217 ) l ":; -] Mogi das_ Cruzes, 16 de Junho de 19 81 
\. 

CONTINUAÇ~O DA MATRICU~A NQ 14.217.~ 

JESUS, que adota também THEREZINHA DE LOURDES SIQUEIRA, a qual depois de 
casada pa·s sou a adotar o nome de THEREZINHA DE LOURDES ANDRADE e seu ma-, 
rido NI VALD O FLEMING DE ANDRADE, brasileiros, ele operaria, ela do lar, ... 
domiciliados nesta cidade a Rua D.Pedro II 14 fundos, transmitiram, por 
venda feita a FUMIO SAKAMOTO e TUYOSI SAKAMOTO, brasileiros, casados, la 
oradores, domi ci liados nesta cidade no Bairro do Pindorama, pelo valor -
de Cr$ 50 1 00 sendo de CrS 380.924, □0 o valor da terra núa, UMA PARTE DE 
CR$ 30152 no i móvel matriculado avaliado por Cr$ 1831 12. INCRA: Numero -
638.234.002.534 ·- Ãrea ·tota1 91 5 - Ãrea utilizada 9,4 - t.re·a ap·roveitá -
vel 9,5 - MÓdulo fiscal 5,o~- Número de ·módulos Fiscais 11 9 - fração mí
nima de parcelament o 4,2.(ro i dasfruzes, 1~ de Junho de 1.9 O es -
creven·te a"utorizadd: · "3o.. · • (Jo .o. re 

O O ICIA: · ' 
· berto nt 1Anna -

R.5.- Pela Cédula Rural Pignora tÍcie e Hip □ te_cária, emitida nesta cidade, 
em 28 de julho de 1.983, YOS HIAl<I NAG .OiSA~,iA e sua mulher !'1.~RIA TAKAKO NAGA 
SA ~JA, já qualificados HIPDTECARAM e m:f.ávor. do BANCO DO BRASJL S/A, agên
cia desta cidade_, UMA PARTE DE fft 34 1 82 no imóvel avaliado por 1838 12• par 
garantia da dÍvida de Cr$.649.736 ,0D 1 aos juros de 03% ao ano, com venci 
mente pBre 28 de Setembro de .985 1 pag á•Jel nesta cidade. Imóvel avaliad 
em Cr$.3.500.0001 00.- EFr CIA: REGISTRO Nº 5.305- tº 03- REGISTRO AUXI 
'L--l .... ~□gi ·das ·cru~~~ de Agosto de 1.983.-0 ESCREVE.NTE AUTORIZADO: 
- ~--"é7 (DECIO FE°f1RE I°RA MACHADO).-

AV.6/ Por escritura de 05 de dezembro de 1.983, do 2Q Cart;río de N;tas e 
Of!cio de Justiça desta Comarca (LQ 316 fls.111/114) 1 subscrita pelo Tabe 
liao Manuel Porcelli Filho MARIO HINAO HIRAMOTO aut--or±zoo-e-eresente aver 
ba~ão nesta matricula, para ficar constando ·o~ casamento com EN! GIL-

. N_/ 
HIR~MOTO, conforme se comprova pela,certi1ao de casamento extrai do Li-
vro B-04 - fls.43 - nº 975, do cartorio dé Registro Civil do dist ita, mu 
n~cip_io e comarca de Paraguaçu Paulista-SP. ~ v • 1/ Cr:uzes, 27 / de -; 
Janeiro - dsl.984. O ESCRUVDffE AUTORIZ~DO: . .).,A._U (,R"oaE.RTO LU 

CIO VIEIRA) · 

AV.7/ Pela escritura mencionada na AV.6, CECILIA MIDDRI HI RP1MOTO autori -
zou a presente.averbação nesta matricula, para.ficar constando o seu casa 
mento com E;ERALDO YD&tt!ttt<i-SUl'-1ITOMO, passando em consequancia a a dotar o
nome de CECILI,A-11ÍDORI HIRAMOTO~MITOMO, conforme se comprova pela certi 
dão de ~as_,..a-if(e'nto extraida do Livr B-□1-Auxiliar.- fl~.113 termo nQ 225,
do Cartor;/2.o de Registro Civil do istrito de Ermelino Matarazzo 9 Comarca-

> da Capitál-SP. Mm-d,s Cruzesv, 27 de ja~eiro de 1.984. O ESCRE VENTE= 
A_UTORIZA~O: :ew µ,li/ (ROBERTO LUCIO VIEIRA). 

- CONTINUA NO VERSô • 
.) 
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r , "'\ 
.' R' 08/ Pela escritura mencionada .na AV.6, os proprietarios FUMIO SAKAMOTO
e sua mulher HIDEKO SAKAMOTO, brasileiros, proprietarios, portadores das
CIRG nQ 3.079.395 e 10.168.424, inscritos no CPF sob nº 112.982.606-25, -
residentes e domicíliaàos neste cidade, no Bairro do Pindorama, km 22; 
TUVOSI SAKAMOTO e sua mulher HISAI~ SAKAMOTO, brasileiros, propriet~rios, 
portadores das CI RG nº 3.133.124 e 10.l"p9.273, inscritos no CPF sob nQ -

. - ~ 112.983.678-91, res identes e domiciliados em Sao Paulo, Capttal, a Rua An 
tonio Cavazan, nQ 147, casa Verde, KOZUHE HIRM'lOTO que tarnbem se assina -
KOZUl<E HIRAMOTO, brasi leira, solteira, maior, propriEJt,;ria, portadora da
CIRG nQ 4.lll.710, insc r ita no CP5 sob n9 648.582.358•15, residente e do
miciliada sm ... são ~aul o, ~ Rua Dr. Alceu de· Campos Rodrigues, nQ 112, Vila 
Nova Conceiçao; MARIO HINA O HIRAMOTO e sua mulher GENI GIL HIRAMOTO, bra-, . 
sileiros, proprietãrios, por tadores das CIRG nº 4.550.079 e 16.740.401 1 · -

inscritos no CPF sob fÍQ ·671 .281.148-15, residentes .e domiciliados em Para ... 
guaçu Paulista, deste Estado,~ Rua Pedro de Toledo~ nQ 422, fundos; ED-
GARD TOMOITI HIRAMOTO que tambem assina EDEGARD TOMOITI HIRAMOTO, brasi -, 
leiro.., solteiro, maior, pr,oprietar io, portador da CIRG nº 9 • .727.2_68, ins-
crito no CPF sob r,Q 6}0.520.168-49, residente e domicili~do em Sao Bernar 
do da Campo, deste. Estado, à Aven i da Kennedy, nº - 38, ·Jardim dG M~r;NELSON 

. . . , 
TOSHIMI HIRAMOTO, brasileiro. solteiro, maior, proprietario, portador da-
CIRG -nº B.124.294, inscrito no CPF s ob n º 895.656.908-82 1 r .esident~e e do-- ' , miciliadc em Sao Paulo• Capital, .a Rua Pitangueiras, nQ 375, apto.25, Sau 

, -
de; CECILIA MIDORI HlRAM0T0 SUM!T0M0 e seu marido GERP.LDO Y0SHIUKI SUMOT0 - , - ,._. 
MO, brasileiros, proprietarios, portadores das CIRG nQ 9.312·.515 e 9.458. 
188, inscritos no CPF sob ri9 041.505.158-40, r esidentes e domiciliados em ... ' -Sao Paulo, Capital, e Rua Jacinto Lima Sant os, nQ 31, Ermelino Matarazzo, 

N 

e ANTONIÇ ITSUJI HIRAMOTO, brasileiro, solteiro, maior por emancipaiao, -
propriotario, portador da CIRG ·nº .14.167.751 e i hscrito no CPf sob o nº -
033.761.808-901 residente e domiciliado nesta cid?ds, no,Bairro Pindorama 
km 22, distrito da Jundiapeba, com interveniencia· do ESPOLIO DE BErJEDITO• 
ANTONIO DE SI-QUEIRA, representado pela sua inventariante JAr·JOIRA CARDOSO= 
DE SIQUEIRA, brasileira, viuva, do lar, residente e domicjliada nesta ci
dade, no sairr9 Pindorama, km 22, inscrfta no CPF sob nQ 160.521.886-04,
conf orme alvara mencionado no titulo, e YOSHIAKI Wl.GASAl~A e sua mulher MA , 
RIA TAKAKO Nr~GASAlJA, brasileiros, proprietarios, portadores das CIRG nQ -
4.463.727 e 5.892.249, inscritos no CPF sob nQ 12 □.464.008 -44 1 residentes 
e dor;ic+l~ados nesta cidade, no aairro d □ Pindorama, km 22 1 tr ans mitiram
pot, ;ven~a1 feita a JORGE F'UKUOA, brasileiro, solteiro, maior, propr istário 
portador da CIRG nº 11.575.1071 inscrito no CPF sob nQ 042.164. 088-00 re 
sidente e domiciliado nest_;..--c-i-d~~ada Pindorama, km 19, Bairr~ -
Aroeiras, PART[S ID[~~s✓OC TERRAS CORRE:SPàNDEr~n;s /l. }/6 do im~vel mátri cu 
lado, .... pelo valor de ,'crj 20.000.900;00, sem cdndiçaes; sendo de rrS2.025.740,00 
o ~alo: venal do imovel~J-,!7 Cruzes, '2}'1 de ja,neiro - da 10 994 0 o~ 
E,51.,REVt..NTE AUTORIZ.AD~~/ V{ROBERTO LUClO VIEIRA). 
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LIVRO N.0 2 - REGISTRO 
GERAL 

J 

2.° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

de· Mogi das Cruzes 

Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro de 19 84 

C □NTINU Acio DA MATRICULA NQ. 14.217. 

Av.J - Por Carte passedG liest~-.cidade, en1 21/ds fevere~_ro de .l.9G1, n 8Af·.JCO 
DO BRAS:: L S/A., e:ut.orizn" 1/tc::ncel2rr1ento do Registro nº, 01, de(;t~ matri.cu 
~':~-~Qj e· ~ : ~ as L.I'UZSS e fovera!r□ de 1.964. C Esc. Autorizada.-.-,-.-. 

r O LTI Cif,L: 

R.10.- Do rormal de Partilha de 21 de Dezembro de 1.983, subscrito pelo -, ; 
Oficial Maior do 3º Cartorio de Notas e Oficio de Justiça desta Comarca -
e assinado pelo MM~ Juiz de Direito da 3a. Vara CÍvel desta mesma Comar -
ca, Dr. Itamar Gaino, extraido dos autos de arrolamento - Proc. nº 
853/83-02 - dos bens deixados por falecimento de BENEDITO ANTONIO DE SI -
QUEIRA, falecido em 29 de Janeiro de 1.983 se verifica que, por sentença-

' de 17 de Novembro de 1.983, transitada em julgado,_a viuva meeira JANDIRA 
CARDOSO üE SIQUEIRA, brasileira, do lar, residente e domiciliada nesta -
cidade no Bairro Pindorama Km. 22, inscrita no CPf. sob nº 160.521.888-04 
foi atribuida a METADE IDEAL OU 7/14 (sete quatorze avos) de uma parte de 
CR$ 56 274 no im~vel_matriculacti a valiado por Cr$ 183,12, parte ideal_essa 
que recebe pelo valor de Cr$ 355.393,00 e a cada um dos herdeiros JOAO -A , 

ANTONIO DE SIQUEIRA, industriaria, RG. n º 4.709.689, casado pelo regime -
da comunhão de bens anterior ; lei 6. 515/77 com ArJGELINA CONSTANTINO DE -
SIQUEIRA, RG. nº 8.747.927, do lar, brasileiros, residentes e domicilia -

' cbs nesta cidade a Rua Clara Peres Freire nº. 270, Bairro Mogi Moderno, -
inscritos no CPF • . sob n9 12□ .521.888-04; CECÍL ]A MARIA DE LOURDES LIMA, 
casada no reg~me da comunhao de bens anterior a Lei 6.515/77 com SALVAOOR 
DE LIMA, aposentado, brasileiros, residentes e .domiciliados nesta cidade-
' a Rua Alvaro Matias nº 38, inscritos no CPF. sob n º 342.274.668-49; THERE 

. -
SINHA DE LDURDES SIQUEIRA, RG. nº 8.679.882 e CI C. n º 004.161.358-97, bra 
sileira, divorciada, cabeleireira, residente e domicil iada nesta cidade -' . 
a Rua 16-A nº 166, Conj. Santg Angelo, distrito de Jun diapebai. ZULMIRO -
CARDOSO DE SIQUE IRA, industriaria, casado no regime da comunhao parcial -
de bens ap~s o advento da Lei 6.515/77 com JUDITH GOME S SI QUEIRA, do lar, .. 
brasileiros, residentes e domiciliados nasta cidade a Rua do s Marchantes-, 
nº 271; LUIZ CARDOSO DE SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, maior, proprieta-
rio, residente e domiciliado nesta cidade no Bairro Pindorama km.22; □Lf
VIA CARDOSO DE SI QUE IRA, do lar, casa da no regime da comunhio pa r cial de
ben! na gig;ncia da Lei 6.515/77 com OSCAR APARECIDO DE SIQUEJRA, indus_
triariot brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade a Rua Gastao 
Costa nº 283, inscritos no CPF. sob nº 003.032.468-80 e ANGELINA CARDOSO-, 
DE SIQUEIRA, brasileira, solteira, menor, pubere, residente e domicilia da 
nesta cidade no Bairro Pindorama km. 22, foi atribuída UMA PARTE IDE AL 

> - continua no verso -
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CORRE SPONDENTE A·l/14 (um quatorze avos) de uma parte de Cr@ 56 1 74 no 
im;vel matri culado avaliacb por Cr$ 183,12, parte ideal essa que cada um 
recebe pelo' valor de Cr$ 50.770,42, sem condiçoes, sendo de Cri - -
2.553.829 o v·al or da terra n~a. · INCRA: ['JQ 638.234.009.091 -· Área total -
7,9 - M~ôulo Fiscal s,o - NGrnero de M~dulos Fiscais 1,58 - Fraç;□ -minima 
de parcelamen to 2,0. Mogi das Cruzes, 22 de novembro - de 1.984. A escr~ 
vente autorizada: ~ • (JACIRA DIAS).-

esta cidade em 22 de novembro de 1.985, verific 
S/A., autorizou o cancelamento do R.5, desta ma

~~~~~~~~~ ruz es, 09 de dezembro de 1.985. O Esc. Autorizado: -~~• 
~ (DEC IO FERREIRA MACHADO) 

Av.11- Por car 
A· 

de Julho de 1. 988-
, 

Por escritura de 10 de junho de 1. 988, do 2Q Cartorio de Notas desta Co--
marca(Livro nQ 386-fls.l?/ls), a proprietiria, autorizou a presente aver-- , baçao, para ficar constando que o· imovel objeto da presente matricula, on 
de confrontava com Takosume de Tal atüàtmente confronta com Natsuko Ki.ta-: 

A 

mura yamamoto e Fumio Yamamoto;com o japones Doi,atualmente Hiroshi Dai;-.... , .... 
com o japona ~..-=.~ atualme~te Espolio de Rioiti Nagasawa; com o japones-
Qgawa, a al;ente ochia · · Nakayama e com Sheizo Tagawa. O ESCREVENTE AU 

/ -TORIZA • LD'YOSH I KUNI KOMADA) 

1.988-

Pela escritura mencionada na AV.12, JANDIRA CA RDOSO DE SICUEIRA, brasilei 
, -

ra, viuva, do lar, AG•nQ.21.754.420, inscrita no CPf sob nQ.160.521.888--
04, residente e domiciliada nesta cidade, no bairr o do Pindorama, km 22-
·vendeu metade· ideal ·ou 7 14 de uma parte defiS56, .74 no imóvel aval-iado em -
· ·8. ,I:2 o 1.move ma r icu a o a JORGE' FUKUDA, rasi eiro, so e iro, maior 
lavrador, BG.n2.ll.575.1 □7, inscrito no CPf sob nB.042 .164. □88- □ 0, domici 
liado e residente nesta cidade no bairro das Areeiras, pelo valor de Cz$7 
$.1.000.000,00, sendo de czS.30.000,00 o valor venal. com intervsniência
de YOSHIAKI NAGASAWA, lavrador• RG.nQ.4.463.727 e sua mulher TA KAKO NAGA
SAWA, do lar, RG.nº.S.892.249, brasileiros, domiciliados e r esidentes nes 
ta cidade, no bairro do Pindorama, km 22, JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA , indus 

, -
triario, RG.nº.4.709.689 e sua mulher ANGELINA CONSTANTINO DE SI QUE I RA, -
do lar, RG.nQ.8.747.927, brasileiros, domiciliadosnesta cidade, na Rua --- , 
Clara Peres ·freire, nQ 270, bairro do Mogi Moderno, CECILIA MARIA DE OOUR 
DES LIMA, do lar, RG•nQ.7.657.056 e seu marido Sf.LVADOR DE LIMA, aposentã 
do, RG.nQ.2.352.400, brasileiros, domiciliados nesta cidade,na Rua Ál va-: 
ro Matias, nº 38, THERESINHA DE LOUROES SIQUEIRA, brasileira, divorciada
do lar, RG.nQ.8.697.882, domiciliada nesta cidade, na Rua 16-A, nQ 166, -
Conjun~o Santo Angelo, aistrito de Jundiapeba, ZULMIRO CARDOSO DE SIQUEI 

- CONTINUA NA FICHA 04 -
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de Mogi das Cruzes 

Mogi das Cruzes, 08 de Julho de 19 88 

-CO NT INUt'\ÇAO DA M,~TRICULA Nº 14.217:-
, 

industriar ia, RG.nQ.9.961.992 e sua mulher JUDITH GOMES DE SIQUEIRA, do -
lar, RG •"º• l3.819.970, domiciliados nesta cidade, na Rua dos Marchantes,
nQ 271 LUIZ CARDOSO DE SIQUEIRAt brastleiro, solteiro, maior, lavrador,. 
RG.nQ.19.907.719, domiciliado nesta cidade, no bairro do Pindorama, km 22 , 
OLIVIA CARDOSO DE SIQUEIRA, do lar, RG•nº.23.298.498 e seu marido OSCAR -, 
APARECIDO DE SIQU EIRA, industriaria, RG.nQ.12.190.099, brasileiros, domi 
ciliados nesta cidade, na Rua Gastão Costa, nQ 28J, e ANGELINA CARDOSO': 
DE SIQUEIRA, brasileira, s eira, maior, do lar, RG.nQ.19.906.251, domi
ciliada nesta cidade, o bairr do Pi dorama, km 22, todos brasileiros. O 
ESCREVENTE AUTORI AULO YOSHIKUNI KOMADA) 

S/\NT 'ANNA 

, " r 
Pele CedlJ le Rur;;; 1 Pignor~tici~ a Hipotac:,ir fa n 9 ,f'Cll. -97 /0067, emi t.! 

de n0sta cid2da, aos 27 de l"lgosto de 1.997, o_ propr.iet-'!rio JORGE: FUl<UD.!'I , 
HIPOTi::C-CU urna ~rta ida?l de 3 6 ua ...., ossui lo R.8 e mr-!is -e! ~rta ide~ .1 
de 7/14 da um.~ p~rta de Ç.rt; 56,74 no imovel ?.\/~ .L~~o ª"'!. Cr BJ, 2, gue -
possui pala R'l:13, sm favor do 8;'~,N CC 0 0 SS TADD,DE SAO PAULO s/A.t p~ra a 
g?,r;:,ntfo dé! di·Jide _de R$-4□ .ooo,oo ~.os juros i:J b=lx!':'l af~tiva de 9,50 ·% ao
eno, com ve_ricirrento p~r~ 27 de f~vereiro de 1 .998, p~g;:,vel nsst?.'! cid~da • 
t~v8li~do 6m RS 258.28 □ ,oo. REFERENCIA: Re g istro nQ 8.~61 - LQ 03- Regis-
tro Aum· .... ~ogi p~~s,04. da Satambro de 1.997. t, [SCREV[NTI: AU; 
TORIZA· • (GILfi~RA RE:G!NA NOBR~G A RAr·iOS) 

e. 

R.15 / HIPOTEI:A (parte ideal) 

Pela cédula Rurel Pignoraticia e Hipotecária nJl F;CA-97/0146, emitl 
de nesta cidade, aos 17 de outubro de l.997, o propr ietar io JORGE íUKUJA, 
HIP0TEJ:0U uma arte ideal da 3- 6 -ue ssui alo R.8 a ma is a arte ideal 
da 7/4 de U!Da perte· de CR 56174 rm imoual avaliado em CR 183112 gue pos 

sui pelo ·Re 13, em f avÔr de BAM:O DO ESTADO Oi: SJO PAULO , ·s/A. ,_ para a ga • 
i-antis de divida conatitukta _ por .lOSHIHiR0 F'..UKUOAt no . uelor d.e-R.$ _ _. .-
20.000,00 aoa juros :da taxa ,efetiva de_ 9,50 % ao _ano, _ venc imento par 
17 de~outubro de .l.999, pagavel nesta cidada. Aval a &111 RS 258. 200,00 • 
REífRE!\ClAS Registra nl .,8.,625 - - Lll 03- Registr Auxiliar. g · das Cru-
zas, .. 14 d~ lbvamm:-o .d1.1 l.997. O ESCRtvENTE AU RIZADO: · ').ÀÁÁ.._ 
(R08E.RT0 LUCIO _ \II-EIRA) · 

CONTINUA NO VERSO 
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_ 1_4 _· 2_1 7 __ j l O :ERSÔ _J 
r 

Av.1 6 / CANCELAMENTO 
- Conforme car.:t:--a atada de 24 novembro de 1998, o BANCO 

DO BRASIL S/A✓,aírtorizou o cancelamen o .da hipoteca objeto do 
R.14 des t a ma,1rrícula . ~s Cruzes, 08 de dezemb~o de 1998. O 
ESCREVENTE A~ IZADO(~~~ - (ROBERTO LU~IO VI~IRA) 

AV.17 / CASAMENTO 
Por Cédula - Rural Pignoratícia e Hipotecária nº FCA-

98/0079, emitida n e sta cidade, aos 04 de maio de 1.998, foi 
autorizada a p r esente averbação nesta matricula para ficar 
constando o casamento de JORGE FUKUDA com NILZA KIYOMI IKEMORI, 
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
6.515/77, continuando a mesma a usar o nome de solteira, 
conforme se comp~ e l a certidão de casamento extraída do 
Livro B-08,---ns'.175, t er nº.2.384, do Cartório de Registro 
Civil y1<abelionato do d i st i to de Jundiapeba deste Município e 
Comarc-e. Mo~ das e uzes, O de dezernb~o de 1998. o ESCREVENTE 
AUTO IZADO ~-~ (ROBERTO LUCIO VIEIRA) 

I 

R.18 / HIPOTECA (parte ideal) 
Pela Cédula Rural Pignorat íci a e Hipotecária nº FCA-98/ 

0079, emitida nesta cidade, ao s 04 de maio de 1.998, os 
proprietários JORGE FUKUDA e sua mulher NILZA KIYOMI IKEMORI, 
HIPOTECARAM uma parte ideal de 3/6 que possui pelo R.8 e mais uma 
parte ideal de 7/14 de uma parte de CR$ 5 6 ,74 no imóvel avaliado 
em CR$ 183,12 que possui pelo R. 13, - em favor do Banco do Estado 
de São Paulo S/A., para a garantia da div ida de R$ 40.000,00 aos 
juros à taxa ef~a de~9, 50% ao ano, com vencimento para 04 de 
novembro _9,e---r:-998, pagáv nesta cidade Avaliado em R$ 
258. 280, 00-. REFERENCIA: REGI TRO Nº 8. 875 - Lº 3- REGISTRO 

AUXILrAA. Mogi ~~::uzes 08 ~e dezembr~ de 1 . 998 . o ESCREVENTE 
AUTORIZ)J)~z~..lA.,.,l.{ / (ROBERTO LUCIO VIEIRA) 

Av.19/ ADITIVO 
Por aditivo passado nesta cidade, aos 04 de Novembro de 

1. 998 ,- devidamente assinado pelas partes, as mesmas de comum 
acordo aditaram a Cédula Rural Pignoratícja e Hipotecár ia objeto 
do R.18, para constar que o prazo fixado para pagaro ento do 
capital emprestado fica prorroq-:i.do para 04 de · Maio de 1. 99 9. 
Ficando ratificada todas as demais cláusul~i e co~dições qu e nã o 
se tenham alteradas neste instrumento. ~ da't Cr~ 06 de 
Janeiro de 1.999. A ESCREVENTE AUTORIZADA:~~.:._ 1~ 
(GILMARA REGINA NOBREGA RAMOS) _ . 

-CONTINUA NA FICHA 05-
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Av.2 0 / CANCELAMENTO 
Conforme carta 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Av.19 desta Matrícul 
ESCREVENTE AUTORIZAD 

R.21 / HIPOTECA 

2.º REGISTRO DE IMÓVEIS 
de Mogi das Cruzes 

Mogi das Cruzes, O 6 de Agosto de 19 9 9 

19 de ~·u o de 1.999, o 
rizou o e celamento do R.18 
Cruzes, 6 de Agosto de 1~9-
.,ú{.M._ (ROBERTO LÚCIO~E 

SUBSTITUTA DO OFICIAL: 
MARCIA RACHEL SANT'ANNA BRASIL 

Pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n º FCA-
99/0007, emitida nesta cidade, aos 10 de Setembro de 1. 999, os 
proprietários NILZA KIYOMI IKEMORI e seu marido JORGE FUKUDA, 

·HIPOTECARAM uma parte ideal de 3/6 que possui pelo R. 8 e mais 
uma parte ideal de 7 /14 de uma parte de CR$ 56, 74 no imóvel 
avaliado em CR$ 183,12 que possui pelo R.13 em favor do BANCO DO 
ESTADO DE sÂo PAULOS/A . , para a garantia da dívida no valor de 
R$ 40.000,00 aos juros de t axa efetiva de 8,75% ao ano, com 
vencimento para 10 de Março de 2.000, pagável nesta cidade. 
Avaliado em R$ 258.280,00. REFERÊNCIA: Registro nº 8.985 - Lº 03, 
Registro Auxiliar. Mo~qai Cruz.~, 26 de Outubro de 1.999. A 
ESCREVENTE AUTORIZAD~c:a.ij ~ (GILMARA REGINA NOBREGA 
RAMOS) 

Av.22/ CANCELAMENTO 
Conforme carta datada de 21 de Ou tubro de 1. 999, o BANCO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., autorizou o cancelamento do R.15 
desta matrícula. Mogk-,Qas \Cruze~ 26 de Outubro de 1.999. A 
ESCREVENTE AUTORizAD✓~~ .... ·,~ (GILMARA REGINA NOBREGA 
RAMOS) 

R.23/ HIPOTECA 
Pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecá ria, nº FCA-

99/0001, emitida nesta cidade, aos 21 de Maio de 1999, e Aditivo 
de 25 de Novembro de 1999, o proprietário JORGE FUKUDA e sua 
mulher NILZA KIYOMI IKEMORI, HIPOTECARAM uma parte ide al de 3/6 
que possui pelo R.8 e mais a parte ideal de 7/14 de uma parte de 
CR$ 56,74 no imóvel avaliado em CR$ 183,12, que possui pelo R.13 
em favor do BANCO DO ESTADO DE SÂO PAULO S/A para g a rant ia da 
divida constituída no valor de R$ 40.000,00, aos juros de taxa 
efetiva de 8,75 % ao mês, com vencimento --·n--ct~-a♦i'9........_d e 20 00, 
pagável nesta cidade. Avaliado em 254.100,00. REFERÊNCI A: 
Registro nº 9.010 - Lº 03 - Registro Auxiliar M9gi das 9ruzes, 
07 de Dezembro de 1999. O ESCR. AUTOR O-:?' '· .t.,lM.- -(ROBERTO 
LÚCIO VIEIRA). 

- CONTINUA NO VERSO -
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AV.24 / ADITIVO 
Por aditivo passado nesta cidade, aos 27 de Março de 2000, 

devidamente assinado pelas partes, as mesmas de comum acordo 
aditaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto do 
R.21, des t a matrícula para constar que o prazo fixado para 
pagamento do c apital emprestado fica prorrogado para 10 de 
Setembro de 200 0 , na forma do ento: Ficando 
ratificada todas as demais que não se 
tenham alteradas nes te instru 13 de Abril 
de 2000.- O ESCREVEVENTE AUTO (ROBERTO 
LÚCIO VIEIRA) 

Av.25/ ADITIVO 
Por aditivo passado nesta cidade, aos 11 de Maio de 2000, 

devidamente assinado pela s p artes, as mesmas de comum acordo 
aditaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto do R.23 
desta matrícula para constar que o prazo fixado para pagamento do 
capital emprestado fica pror ara 20 de Dezembro de 2000, 
na forma constante d citado ins t mento. Ficando ratificada 
todas as demais clá e condi ções q e não se tenham alteradas 
neste instrumento - d Cru z e s , 19 de Junho de 2000. - O 
ESCREVENTE AUTORI u.,)..Â_ (ROBERTO LÚCIO VIEIRA) 

Av.26/ ADITIVO 
Por aditivo passado nesta cidade, aos 05 de Setembro de 

2.000, devidamente assinado pelas partes , a s mesmas de comum 
acordo aditaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto 
do R.21 desta matrícula para que o prazo fixado p a ra pagamento do 
capital emprestado fica prorrogado para 10 de Fever eiro de 2.001. 
Ficando ratificada todas as demais cláusulas e c ond i ções que rião 
se tenham alteradas neste instrumento.~i ~das ~ u zes, 06 de 
Abril de 2. 001. A ESCREVENTE AUTORIZAD~~~~ (GILMARA 
REGINA NOBREGA RAMOS) 

Av.27/ ADITIVO 
Por aditivo passado nesta cidade, aos 01 de Fevereiro de 

2.001, devidamente assinado pelas partes, as mesmas de comum 
acordo aditaram a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ob j e t o 
do R. 21, Av. 24 e Av. 26 desta matrícula para que o prazo fixado . 
para pagamento do capital emprestado fica prorrogado para 10 d e 
Agosto de 2 . 001. Ficando ratificada todas as demais cláusulas e 
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2.0 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
de Mogi das Cruzes 

24 
Mogi das Cruzes, de 

Abril 2001 
de 

c ondiçõe·s que não se tenham alter adas neste instrumento. Mogi das 
ze ~ 24 ~-Abril de 2. 001. A ESCREVENTE AUTORIZADA: 

~ t.4-&..uuo(GILMARA REGINA NQBREGA RAMOS) 

SUBSTITUTA DO OFICIAL:µ..--■--~:;é✓__.. 
MARCIA RACHEL 

v.28/ CANCELAMENTO 
Conforme c a r ta datada de 07 de Agosto de 2001, o BANCO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO S .A., autorizou o cancelamento da Hipoteca 
objeto do R.21, f i c ando em consequência também canceladas a s 
averbações nºs. 24 , 26 e 21 desta matrícula. Mog~n.,...__d~s C{uzes, 

- 27 de Novembro de 2 00 1 . A ESCREVENTE AUTORIZADA: ~~ 
(AMALY SAMAIA) 

v.29/ CANCELAMENTO 
Conforme carta datada de 03 de Outubro de 2. 001, o BANCO 

O ESTADO DE SÃO PAULOS.A. , a u torizou o cancelamento do R.23 e 
v.25 desta matrícula.~ i as Cr'Ns, 25 de Fevereiro de 2.002. 

ESCREVENTE AUTORIZAD~~~.céh-' (GILMARA REGINA NOBREGA 
OS) . . 

.30 / HIPOTECA 
Pela Cédula Rural Pignoratí c ia e Hipotecária n º 29440, 

nesta cidade, aos 03 d e Outubro de 2.001, os 
roprietários NILZA KIYOMI IKEMORI e seu marido JORGE FUKUDA, 
IPOTECARAM uma parte ideal de· 3/6 que p os s ui pelo R.8 e mais uma 
arte ideal de 7/14 de uma parte de CR$ 5 6, 74 no· imóvel avaliado 
m CR$ 183,12 que possui pelo R.13 em favor do BANCO DO ESTADO DE 
AO PAULO S.A., para a garantia da dívida n o valor de R$ 

33.000,00 aos juros à taxa efetiva de 8, 75 % ao ano, com 
encimento para 21 de Maio de 2.002, pagável nesta cidade. 
valiado em R$ 185.460,00. Registro nº 9.370 - L º 03, Registro 
uxilia~~..l'R3i~das ~zes, 25 de Fevereiro de 2.00~. A ESCREVENTE 
UTORIZAD~~ (GILMARA REGINA NOBREGA RAMOS) · 

.31 / HIPOTECA 
Pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n º 5722, 

mitida nesta cidade, aos 11 de Julho de 2.002, os proprie tários 
ORGE FUKUDA e sua mulher NILZA KIYOMI IKEMORI' HIPOTECARAM uma 
arte ideal de 3/6 que possui pelo R.8 e mais uma parte ideal de 
/14 de uma parte de CR$ 56,74 no imóvel avaliado em CR$ 183,12 

CONTINUA NO VERSO 



Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:22/05/2020 11:50:09

e PMTRICULA 
14 .217 J 

que possui pelo R.13 em favor do BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
· s .A., p ara a garantia da dívida no valor de R$ 20. 000, 00 aos 
. juros à taxa efetiva de 20,15 % ao ano, com vencimento para 12 de 
Janeiro de 2. 003, pagável nesta cidade. Avaliado em RS 
215.952,00. Reg istro nº 9·_439 - Lº 03, Registro Auxiliar. Mogi 
~ Cruzeo/i'\ 18 de Julho de 2.002. A ESCREVENTE AUTORIZADA: -
1~~dJ~ (GILMARA REGINA NOBREGA RAMOS) 

Av.32/ CANCELAMENTO 
Conforme carta datada de 14 de Julho de 2.002, o BANCO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO S.A. , autorizou o cancelamento do R.31 desta 
matrícula ~og~ d'3/"\ Cru zes, 22 de Julho de 2. 002. A ESCREVENTE 
AUTORI~~~ (GILMARA REGINA NOBREGA RAMOS) 

R.33/ HIPOTECA 
Pela Cédula Rur~l Pignora ticia e Hipotecária nº 21127, 

emitida nesta cidade, ao::; 25 de Novembro de 2. 002, os 
proprietários NILZA KIYOMI IKEMORI e seu marido JORGE FUKUDA, 
HIPOTECARAM uma parte ideal de 3 / 6 que possui pelo R.8 e mais a 
parte ideal de 7/14 de uma parte de CR$ 56,74 no imóvel avaliado 
em CR$ 183,12 que possui pelo R.13 em favor do BANCO DO ESTADO DE 
SAO PAULOS.A, pa~a a garantia da dívida n o valor de R$ 45.000,00 
aos Juros de taxa efetiva de 8,75% ao ano, com vencimento para 12 
de Junho de 2.003, pagável nesta c idade. Avaliado em R$ 
215.952,00. Registro nº 9.584 - Lº 03, Registro Auxiliar. i.'1ogi 
~ Cfiuzes('\17 de Junho de 2.003.- A ESCREVENTE AUTORIZADA:' -

1~~~ (GILMARA REGINA NOBREGA RAMOS) 

Av.34/ ADITIVO 
Por aditivo passado nesta cidade, aos 12 de Junho de 

. 2.003, devidamente assinado pelas partes, as mesmas de comum 
aco r do aditaram o R.33 desta matricula, para constar que o prazo 
para p a gamento da parce l a do capital "empr estado fi c a p ror rogado 
para: 2ª parcela de 12/06 / 2003 para 12/12/2003. Fi c ando 

. ratificada t odas as demais cláusulas e condições que não se 
tenham alteradas neste instrumen~Mogi dffs\Cruzes, 05 de Agos t o 
de 2. 003. A ESCREVENTE AUTORIZAD~~~,~ (GILMARA REGINA 
NOBREGA RAMOS) 

CONTINUA.NA FICHA Nº 07 
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L!IV,RO N~ 2 -· REG'ISTRO 
1G1EIRA.IL 

R. 35/ H:!POTBCA 

2.Q• OFIIIC'IAL DE RE:GISTIR1O DE IMÓ1V1!l]S 
de Mogi das Cruzes 

1 
Pela Cédula Rural Pig oraticia e Hipotecâria nQ 17816 , 

i emit · da n.est.a c i dade, aos 02 de Deze:mb o de 2 . 003, o.s 
' propr i e t ãc · o,s NILZA Kl:YOM:I IKEHORI e seu ma r ido JORGE, !'UKTJD1A,, 

Sl:POT& UDJa partia idea~ de 3/6 que, po.:,i,ui. pelo R. :S e mais a 
1'/14 de uma parte. da ·CR$, S,6 ,,74 no i ·móvel avaliado 

,em CR$ ia - e 12 3!:ª po·.sau~ pelo, R .. 13 em favor do BANC·0 1 DO ES'l':AllO DE 
s:lõ, PAU'l.O s . , para a g.arant .:. a da div · da no v-a I oi- de RS ·60. 000, 00 
aos ur o s t a xa efet·va de 21,331 ao ~no, Com1ss!o e 
?erman,ência de , O % ao ano r com vencime nto par.a 11 de Julho, de 
2. 004 , p,agáv,el nes:ta c i dade . Ava liado em R$ 304. 920, 00 . Registro 
'"'··'' º 0 , '"'"'_1 o - ··1 º J. 1D • + A · 1 · M • • e d ,., ;, , , . r-~,g.1s ... ro ux.1 11a_r. ~- o.g .··. ª-~ ---.ru ... . e 
~evere.:. ro de 2. 004. ES 1Ct\EVENTB .A:U~ORI. ·. . .. ~ '·. 1 

. ' . ' ' 
. _·' 1 ""'-.l.li..AN-vv·r-

1(Gili!dARA. REG!NJ\ ,l:J RAM01S)· 

CIAL DE:S:IGNADA: 
MAACIA AAClt!l!lL 

Av. J,6/ 1CMIIC'Eu.MEN'l'O 1 

Conforme cai rta d,a tada d · 7 de Mai ,o de 2 . 004 r ,o BANCO OOi 
1 -E.S:TADO :D·E, SAO PAUL.O .s .. A.. auto:r: i z u o cance!làmento da hipo,tec.a 
objeto do R. 33 desta matricu , a~-•1,,l!.._,..,_i ,o.a.s Cruzes, 19 de Maio d ,e 
2 , 00 4 . A ESCREVENTE AU'I'ORIZAD• , . . . . e..~· (GILMARA REGINA 
NOBUGA RAMOS) 

Av . 3:7· / 1CANCELAMEN·TO 
Conforme carta datada de 24 de Ma.1 de 2 . 004, ,o BAN·OO DO 

ES'TADO DE sio, PAU.LO S . A . , autoriz.ou o cance . amento do R. 30, de·sta 
, .a r· e la .~: . das ,Fii'uzes ,, 27 de Maio de 2 00 4 , A ESCREVENTE 
AUTORlZADAU?{'~<~'GilltbfARA REGI.NA NO · , G'A RAMOS) 1 

R ,, 3 i8 / Hl:POTECA, 
Pe _a Cédu a R~ a! Pig ora ti cia e Hipotec' r! a n~ _40 . 

1 emit ..::. d ,es ·t a c i dade , ao s· 04 a e J an,eiro d 2 . 0 04, os 1 

1 p.ro,pri~t.â~ ios JORGE FtJR,tJD,A •e suá mul .er NILZA KI: Y I KEMORI ,1 
H:IPO~E1CARAM uma ,parte _.,!deal_ '!e Jf,6, que po~S..;;.Ui ee~le R . B e mais ª' 
ea:rte ideai de _1/14 ~ wna p_arte d.e CRil 5.6, '74 no, .im.óv~ l _- a1~a~ 
em CR$ 183, 12 que pos.suí pel,o R.13 em favor do BANCO· DO B . :ADO DE· 
sAo PAULO .s . A, para a. garan t ia d.a d v · 6 . no valo,~ de RS 4?. 00 , 00

1 

aos ju ros de taxa efec ~va ae 20 , 00% ao ano, Com ss o e 
Perrnanência de 4! ,f :..O % º'º ,ano , com venci m:en o, p :ra 0 4 de out:.ub o 

•CONTINUA 'NO VERSO 
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de . 004 , pag!vel nes.ta c i dade . Avaliado ,em R$ 500. 0 00, 00 .l i 
Reg i r n Q '9. 737 - ª 03 ,1 .. ~_eg~stro Auxiliar~· ... · . . :i~•. dai.s ~ .. rr.uuzz.ee . .s s , 1 

21 de i o d,e 2 . 004. A ESM::REVENTE AOTORIZAD :L- "" '1 
.. c..l~ 

,( G:ILMARA · G I NA NOBRE:GA RAMOS) 1 

Av. 39,J',C' O I.NCRA 
Â visita scrit.ura ,adiante · mencio,nada; procedo a p.re.sent,e 
; averbação para cons.tar que o imóvel oibj eto desta matricula 
,encontra- s,e cad strado n•o INCRA sob n .:a 638. 234. oos. 444-1, c,om o;s 
!seguintes dados cadast ,·ais: rdemominação do imóvel~ sítio 
nagas.awa ,, ãrea total: 4 , 6000 ha.;. indica,ções, par,a l ocaliz.ação do 
lim6vel ru:ra.l = Bstra a do Pindorama., km. .22; município ·e sede do 
,im6v,el ru.ra : Mogi das ruzes - SP; m6dul•o rural: 2' , OúúO ha.; n ·0 de 
1m6dulo s rurais: : 2 1 25; ó ulo fiscal : s, 0000 ha. ; n º de m6dulos 

': fiscais t O, 92·00 e fração mínima de parcelamento: 2 , 0000 ha. ; e 1 

inseri to na secretaria da :eceita F,ederal sob o N'IRF : 4 • 2'91 . 4 30-
12 ., c,onf o.rme R,ecibo, e Declaração• do ITR de 2-0 09 .e Certidão 
: Negativa de Débito, de Im6 l Rural ,, emitida via Internet em 
15/06/ 20,1 1 1 válida até 12/ 2/2011, c6d!ig,o, de controle: 

ct;;i.1., ~ .. 2 .§ .. 7C9' . 6790. (Proto. colo. 0 186 .6. 43 . ""' 02/09/ZOll). Mcgi 
, · ,~ ~/ 17 ?e outubro, de 11. ·O ESCREVENTE AUTOitIZAOO: 

1 ( ~IMAR BOS,CO CH ASSO !'I.LH01
). 

! Av . ,40/iOBITO 
1 À vista da esc.ri tura adiante menciona e da c,ert idao, de 6bi to 1 

1 

; extraída do t •enno nº 29. 189, Livro 26, fls,. 065v I expedida em 1 

; 13/05/2011, pelo Oficial de !Regi.st.r,o Givi as Pessoas N.aturais e 
de Tnt,erdi,çõ1es ,e Tutelas da Sede do M.unic io des,ta Comarca de 
M'ogi das Cruzes.~SP , procedo a pre.s ,ent ,e a r bação, para constar 

:
1qu.e YOSHlllI NAGASAD fa 18/09/1 '99 . fProt,oc,olo nº 

:,186 .'643 em 0:2/,09,/2011). M g " u .s, 1·7 de out:u.bro de 20,11. O 
: :ESCREVENTE: AUTORIZADO: '· ., ·ÕGURI BOS 1CO 1CHIASSO 1 

'lFILffO) ' I · 

· .41/PAATILHA. (parte i de,a l de 19,,01%) 
'~r ,es.critu:ra de .2.Qi/06/2011, lavrada no 2 'º T,abe iã de Notas 
desta Oo.m.ar•c.a de Mogi das, Cruzes-SP' (Livro n" 16 fle .. 
032/03 9), dl,e inventário e partilha dos bens deixa po,r 
falecimentto, de Y10SHIAKI NAGAS:AWA, CPF/MF nº 120. 464. 0-0-8-44 ~ cuj o 
'bito, oc:::orreu em 18:/09'/19'94, no estado civil de -casado com aria 

t .akako ~a_gas,awa, veri 'fica -se que, . . a . parte ideàl ·de 19·, Cl do 

1
imóvel ,obj ,e t,o desta ma,t rícula, av,aliada em R:$8ú. o,oo, l)Oi .; f · 
P:ARTl:LHAD 1A à viúva - meeira: MARIA 'l'AKMO NAGASAWA, brasileira, 

continua na ficha os 



Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:22/05/2020 11:50:09

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL 2° Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mogi das Cruzes - SP 

] Mogi das Cru:zes, 17 de 

, 
outubro de 2011 

viúv a, auxiliar de enfermagem, portadora da CIRG nº 5.892.249-0-
SSP/S P e inscrita no CPF/MF sob nº 108.553.918-04, na proporção 
de 9; 50 5-% ·do imóvel; e, aos herdeiros · filhos: 1) LAURA TIE SOMA, 
brasileir a, biomédica, portadora da CIRG nº 9.312.500-8-SSP/SP e 
inscrita n o CPF/MF sob nº 122.914.918-06, casada sob o regime da 
comunhão un i v e r sal de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, 
conforme escritur a de pacto antenupcial, devidamente registrada 
sob nº 3.291, no Livro 03 - Registro Auxiliar, no 1º Oficial de 
Registro de Imóv eis desta Comarca, com MASAHIKO SOMA, brasileiro, 
engenheiro agrônomo, portador da CIRG nº 6.433.312-·SSP/SP e 
inscrito no CPF / MF sob nº 002.811.708-51, residentes e 
domiciliados em Tatuí - SP, na Rua Mário Orsi nº 75, apartamento 
73, Centro; 2) MARCIA YUMI NAGASAWA, brasileira, professora, 
portadora da CIRG nº 13 .81 9 .902-4-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob 
n° 274.497.678-48, casad a s ob o regime da comunhão universal de 
bens, na vigência da Lei n º 6. 515/77, conforme escritura de pacto 
antenupcial, devidamente regist rada sob nº 10.605, no Livro 03 -
Registro Auxiliar, nesta Serventia, com LUIZ AKYO KANAMORI, 
brasileiro, engenheiro elétrico, p ortador da CIRG n° 11.105.582-
SSP/SP .. e -- inscrito no CPF/MF sob. __ n ~ 057.783.648-06, residentes e 
domiciliados em Indaiatuba-SP, n a Rua José Bernardinetti nº 523, 
Jardim Recanto do Vale; 3) JANETE NAGASAWA SATO, brasileira, 
separada consensualmente, médica, portadora da CIRG nº 33.448 . 061 -
9-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 118 .711.658-06, residen~e e 
domiciliada nesta cidade, na Rua José Benedito More ir~ n º 529, 
Vila Lavínia; 4) DIRCEU NAGASAWA, bras ilei ro, solteiro,, maior, 
agricultor, portador da CIRG nº 18.950.6 91 - SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob nº 256.986.458-76, residente e domiciliado nesta 
cidade, na Estrada do Barroso, Km. 22, Bai r ro do Quatinga, 
Distrito de Taiaçupeba; e, 5) WALNEY NAGASAWA, brasileiro, 
agricultor, portador da CIRG nª 1.4.710.743-X-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob nº 123.046.148-50, casado sob o reg ime da comunhão 
parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, c om MARIA NAZARÉ 
DOS SANTOS NAGASAWA, brasileira, do lar, portadora da CIRG nº 4.398.958-
SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob n º 216.490.628-42, res i dentes e 
domiciliados nesta cidade, na Estrada do Barroso, Km. 22 , Ba irro do 
Quat i nga, Dist r i to de Tai açupe ba~ na ro or ão de 1 901% c ada um 
dos herdêiros filhos. Valor r9Ve~~P,orcio nal 2011: R$ . 2 08, 00. 
(Protocolo nº 186.643 em 02/09/2 -~r Cruies, 17 oÚtubro de 
2011. O ESCREVENTE AUTORIZADO: ______ --1,.,f_-_ (t.JMJRIMAR SCO CHI ASSO 
FILHO) . 

SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
MELLO 

Continua no verso 
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Av.42 / RETIFICAÇÃO (Cadastro do INCRA) 
Procedo a p resente averbação, "ex officio", nos termos do artigo 
213, I, "a", da Lei 6.015/73, para constar que o imóvel objeto 

desta matrí cula encontra-se cadastrado no INCRA sob n° 

000.019.279 .455 -2, com os seguintes dados cadastrais: denominação 
do imóvel: Sítio Fukuda; área total: 25,4000 ha.; indicações para 
localização do i móvel rural: Estrada Mogi Barroso Km. 19; 

município e . sede do imóvel rural: Mogi das cruzes-SP; módulo 

rural: 2,1020 h a .; nº de módulos rurais: 9,80; módulo fiscal: 
5,0000 ha.; n° d e módulos fiscais: 5,0800 e fração mínima de 

parcelamento: 2,00 0 0 ha. f conforme Certificado de Cadast de 
Imóvel Rural - CCIR (200 6/2007/2008/2009}. Mogi das de 
setembro de 2013. O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
(VALTER ALVES DE MELLO). 

Av.43/DESMEMBRAMENTO 
À vista do Mandado expedido em 1 9/07/2013, pelo Juízo de Direito 
da lª Vara Judicial do Foro Distrital de Brás Cubas, desta 

Comarca, extraído dos autos da ação de usucapião (processo n º 
0001355-50.1992.8.26.0091), procedo a presente averbação para 

constar que foi aberta, nesta data, a matrícula n° 81.887, para a 
área de 24.866,00m 2 , equivalente a 9 ,786 % deste imóvel, usucapida 

por Jorge• F. tuda, casada com Nilza Kiyomi Ikemori. (Protocolo nº 

208.175 1 15/08/2013, reapresentado em 29/08/2013). Mogi das 
4 de setembro de 2013. O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 

(VALTER ALVES DE MELLO) . 

Av.44/ PENHORA (parte ideal de 1,901%) 
À vista da Certidão Eletrônica de Penhora, data da de 13/06/2016, 

assinada digitalmente e emitida por Ligia Maria Domi ngos Quevedo 
Rotolo, por ordem do Juízo de Direito do 3ª Ofíc io d a Família e 
das Sucessões do Foro Central da Comarca de Ribe i rão Preto-SP, 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expedida nos autos do 
processo de execução civil n° 1014453-32.2014.B.26.0 5 06, em que 
figura como exequente, MARIA NAZARÉ DOS SANTOS NAGASAWA, inscrita 
no CPF/MF sob nº 216.490.628-42, e como executado, WALNEY 

NAGASAWA, inscrito no CPF/MF sob nº 123.046.148-50, veri fica -se 
que a parte ideal de 1, 901% do imóvel objeto desta matrícula, 
pertencente ao executado, foi penhorada nos aludidos autos, para 
garantia da dívida no valor de R$23. 638, 77 (vinte e três mil 

seiscentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos ) . 
Figura como fiel depositá rio: WALNEY NAGASAWA, já qualificado. 

Continua na ficha 09 
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> 

uvRo Nº 2 - REGISTRO GERAL 2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Mogi das Cruzes - SP CNS nº 11.255-7 

) Mogi das Cruzes, 1 7 de junho de 2016 

Cons ta no título: "eventual necessidade de intimação de cônjuge 
será an a l isada nos autos pelo Magistrado", nos termos do Parecer 
nº 312 /20i B, item 2.5, da Corregedoria Geral da Justiça do 

d São Paulo. (Protocolo nº 236. 759 em 13/06/2016). Mogi 
das 17 de junho de 2016. O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 

(VALTER ALVES DE MELLO). 
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