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LIYIO N.1 2 - R E 6 I S T R O G E R A l CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

G matricula----, ~ ficha ~ 
1 . 3 39 l 1- 01 -

) 

DE INDAIATUBA SP 

Indaiatuba, 06 de agost O de tfl6 • 

I móvel: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob na 2 da 
qua a 1, com frente para a Rua ttH", situado no loteamento 
denomina.do "JARDIM C.A.LIFdRNIA", neste municipio e comarca 
de I n dai atuba, medindo 10,00 m de frente, por 25,00 m da . · . 
frente ao s fundos, com um.a área de 250,00 m2, dividindo de 
um lado com o lote nQ li de outro com o lote nG 3 e nos fua 
dos com o l oteamento NOVA INDA.IA. 
Proprietários : LUIZ MASSOCA (RG ng 7.239.292 e CPF n2 ••••• 

517. 486. 658) e sua mulher MARIA PINTO MASSO 
CA, brasil!iros, proprietários, residentes-
em Itµ, e osé Te ler, brasileiro, teiro 
maior, propriet o, domiciliado esiden-

, de nesta e ida 
Título Aquisitivo : Transcri ~~"-/ do Li
vro 3.B, deste cart6ri o.O Of ~~'-.1.&&.-=;;.~~-==-:.--(Jo
sé Luiz T.Camargo). 

Rl/1.339.Indaiatuba, 06 de agosto de 
trioulado teve sua ;venda Prometida 
forme inscrição nS! 7 35, f ls. 6 3/64, 
trqa Diversos, deste Cartório. O O 
(José Luiz T.Camargo). 

' 

R2/l.339.Indaiqtuba, 06 de agos to d 976.Trr,-smitente:LUIZ 
MASOOCA (RG sob n~ 7.239.292 eCP~ 517.486.65 e sua mulher 
14ARIA PINTO MASSOCA, brasileiros, proprietários,residentes 
em Itu, e o ESP<'LIO DE JOS!! TELLER, r epresentado f'elo requ~ 
rente CEC!LIO GDIENES (RG nQ 1.139. 913 e CPF sob nl- ••••••• 
071.275.888), brasileiros, viúvo, proprietár1~, residente -
em Itu. Adquirente t SEBASTI10 TARCISO SILVDIO ... \Cl?F sob n• •• 
542.961.5J5720) brasileiro, industrim-io~_ c as~do no regime 
de comunhao de bens com Sueli Banzenuto ~lverio, residente 
na Rua Jonas Eduardo Américo, nD 286 - PAR E GU)RIA, em -
Sel to, deste Estado. ulo: VENDA E CO-=~:J.11~~-. Forma do Título 1 
Esàri tura de 30 de a ço de 1.9:76 l no 2D Cartório de 
Notas e Of!cio~de u iça e Jtul~-v'l__,,~_Jt'Í'\ 167, f l s.323)~!!-
lor: Cri 25 O• O f __,...,.. ....... ._..r.. JL _ _,,.~-_"""'.: -=!,.. ;.;.-:_z._""""' ____ ( J oª' Luiz T 
camargo). r • 

AV)/1. 339.Indaiatuba, 06 de agosto de 19,76.Por escritura Iã 
Yi'ada em 30 de março de 1976, no ,2Q Cartd'rio de Nota s e Ofr 
cio de «rustiça de Itu (Livro n2 167, fls.323), verific a-se
que CEC!LIO Gil1ENES, por si e representado o ESPdLIO DE ZI L 
NA DEL GROSSI GIMENES,cedeu e transferiu a SEBASTIJo TARCfl= 
SO SILVEBIO, todos os direi to e e obrigações decorrente 8 do 
oompranisso que havia firmado com Luiz Maseoca e outros, -
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outr os, relativamente~ aquisição do lote supra matricul.a
do. A ce ssão e transferência foi feita pelo preço de cr$ ••• 
18.000 , se ndo que a importância de cri 6.000 foi pago no 
ato dq escritura e saldo de Cri , 12.0 será representa p 
12 notas promissórias do valor de l.. O cada---, oom 
vencimento a partir de 2914/.1.976 d is no e dia 
dos meses subse quentes.O Uficialy._,(A~~~::::::::::~~ ... '-i::õ==~ 
(José Luis T.Camargo). 

R4/l.339.Indaiatuba, 27 de aatembro e 1982. ansmitentes: 
SEBASTI'.IO TAROI OO SI LVERIO, industri4rio e sua mulhêr SÓE.Ll 
::SENZENUTO SILVERIO, do lar, ambos brasileiros, residentes 
e domiciliados em Sal.t o , na rua Jonas Eduardo Am4rico 286, 
portadores respectivamente do RG 8.283.795 e Cert.Prof. 
56. 655, slrie 222, inser i tos no CPF sob nR 54 2. 961. 5 38/20 
ela filha de Emilio Benvenuto e NairYerraretto :Benvenuto. 
Adgüirént'e f DONI'ZE~CO I A ro-s~-mrrs-;· brasileiro' indus
tr1ãr10, casado no regime de separaçlo de bens, antes -da -
Lei 6515177 e ca Antonia Aparec ida dos Béis, residente e •!. 
miciliedo nesta cidade, na rua Sete n~ 28 Jardim ..,...__,.,a do 
Sol., portador do RG 14.10 3. 35 3 e no CP. ob 1 ••• 

~~Ít~i•.c1:~6áº,a_;~!:l:iitbr~:~l E 2~~RA~~~~~~~-- :_1:~ 
de Notas e Offcio de Justiça es ~~u .:n. 
324).Valor:-· cri 80.000.0 Eac. •~ - ~ ~~~~.p:.;,._~;..Í-!P.,~ 
(Natanaei Ap. Lop8s Féreira). O Of •mª 
:Beri am.) • 

• 33. na a u a, e se em ro 
ançamento n2 ll.on, expedido pe 

que., o im6ve1 supra matriculado est, 
sob nO 5001-0020-0, sendo que a Rua 
Rua Melvin Jonas.O Escrevente Habil tado 
(Natanael Ap.Lopes Pereira).O Of.Maior,~~"-~ M6llf:tllli:::;....-I' 
Beriam). 

~6/1.339. Indaiatuba, 18 de abril de 1.986. Por•esc:ritur.a d 
17 de março de 1. 986, lavrada no 12 Cartório de Not·a s e Ofí
cio de Justiça desta Com.aros (Livro 114 fls.219) verifi ca- se 
que DONIZErI co~~EIA DOS ~EIS, industriárto, ~G 14.103·. 353-S 
e sua mulher ANTONIA APA"'ECIDA DOS ~EIS, do la:r 'QG n2 ••• ••• • 
14.103.356-SP, bT"l\aileiros, ~sidentes e domiciiiados nes t a · 
cidade, na Rua Melvin Jones nQ426, Jardim Califórnia, casado 
no regime da sepaT""Sção de bens, antes da Lei 6515/77, inscri
tos no CPF.MF sob n2049.817.388/70, venderam a SATY')O BA~OSA 
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r matrlcula~ ,
1
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2
ha J 

L l-339 J 

preçl&,,..IJ.J---'O'""".Li 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE INDAIATUBA SP 

lndaiatuba, 18 de abril de 198 6 • 

~G 7.549.327-SP e CIC 198.240.338/
~~idade, na Rua Equador ng 

d bens, antes da Lei n2 •• 

( 19.497.227-SP), pelo -

Esc.Hab. _ ,l,J.~~l&~~~~~~~~~~~ 
Lopes Pe,-.eire 

nesta matrícula. O -
atanael Aparecido 

~~~~~~:::r::c::=-(Lui z Beriam). 

R7/1.339. I ndaiatuba, 19 de julho de 1.990. Conforme Formal 
de Partilha extraí do em 24 de abril de 1.990, pelo escrivão 
diretor do 22 O.fÍcio Judicial, Wanderley José :Boni, dos au
tos de arrolament o n2580/89, dos bens deixados pelo faleci-
manto de SATYRO BARroSAz homologado por sentença de 16.4.90, 
do MM. Juiz de Direi to da 21 Vara Cível desta comarca, dr. -
Edson Reis Junior, que t r ansitou em julgado, verifica-se que 
o imóvel descrito nesta matrícula, estimado em CRl794,0l foi 
partilhado à viúva-meeir a: MARIA FEIJON BARBOSA, brasileira 
do lar, residente nesta c idade, à rua São Carlos, 14, Vila -
Todos os Santos, inscrita no CPF MF, sob nQ198.24o.338.15 e 
aos herdeiros filhos: EDSON BARBOSA, brasileiro, industriá-
rio, casado no regime de comunhão parcial de bens, após à -
lei 6.515/77, com Maria Ma.rli Alves :Barbosa, residentes nes
ta cidade, à rua Melvins Jones, 426, Jardim. CalifÓrnia,ins--
crito no CPF MF,sob nQ964.095.768. 2o; ADELINA APARECIDA 
SA, brasileira, do lar, separada j udicialmente, residente ne 
ta cidade, à rua Melvin Jones, 426, J ardim Califórnia, inser 
ta no CPF MF,sob n2lo8.o44.533.28; RU:SENS BARBOSA, brasilei
ro, casado no regime de comunhão de bens com Kà.rinez l3a.rbosa 
antes da lei 6.515/77, residentes nesta c i dade, à rua Melvin 
Jonee, 426, inscrito no CPF MF,sob nQ)28.834.8o8.oo; ARLINDO 
ROBERTO BARBOSA, brasileiro, comerciário, cas ado no regime d 
comunhão de bens, antes da lei 6.515/77, com Neusa Gaspar 
bosa, residente nesta cidade, à rua São Carlos, 126 , inscri
to no CPF MF,sob n2554.2oJ.o38.68 e ARMANDO RENATO BARBOSA, 
brasileiro, industriário, casado no regime de comunhão de -
bens, antes da lei 6.515/77, com Maria Vilela Barbosa, i ns-
crito no CPF sob n2600.084.748.34, residente nesta cidade , à 
rua Melvin Jones, 426 1 Jardim Calif"Órnia. Coube a viúva-meei 
ra parte ideal correspondente a 5~ e aos herdeiros filhos -
1/10 a cada um. PROTOCOLADO E ~~~_..>:ew.twO SOB N2 65,396 e • 

A escrevente autorizada,~---------(Maria :Benedita Bertoli 
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Bertolino Moreira. O 
l3ERIAM) .-

icial Maior, 

AVB/1. 339 (CADASTRO). Indaiatuba, 02 de julho de 2012. Con
forme certid6es nQs 837/2012 e 7018/2012, expedidas pela 
Prefe itura Municipal local, em 16 de janeiro de 2012 e 19 de 
junho de 2012, respectivamente, verifica-se que o imóvel 
descrito -ta matricula está atualmente cadastrado sob nQs 
!5001.. .e::0 .. 0-4 e· SOO:t. .0020 .. 1-2 .. · •0· ·-Substi·tuto ~ do O'ficj;al, 
-·--···--···· .......... ...... ........ ... ..( J .-é Luiz Teixeira de Camargo ,Jun :i.or).. -- -- ·-· -

' .......... .... ' ................................... -.. .... . ................... ~-............................... --·· ................................. -·· ................. --- -··-.................. _ ............................ .......................... -........... _ .... .. 
AV9 Indaiatuba, 02 de julho de 
201~':~.. ·fc>rma perm:i. tida pelo artigo 213, inciso I, al. :í.rH:':ia 
''g··~ da Lei Federal nQ 6.015/73, conforme requerimento 
dat~do de Indaia t uba- SP, em 14 de junho de 2012, certid~o de 
casamento expedid a pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de I nterdiçbes e Tutelas do Distrito Sede 
desta Comarca (asse nto nQ 5.660, fls. 225-F, do Livro 
B-033)~ e documentos ap r esentados, verifica-se que ARLINDO 
ROBEFi:TD BAF{BOSA e NEUZA GASPAR BARBOSA foram dec:lar·ados .. 
SEPARADOS CON.SENSUALt'IENTE po r respei, tável sentença proferida 
em 19 de novembro de 2 002, pelo MMQ Juiz de Direito da 2ª 
Vara desta Comarca, Dr. Wagner Roby Gidaro, voltando a 
mulher a usar o nome de so l teira, ou seja, NEUZA GASPAR 
(Processo nQ 65/02), bem c omo ele é portador da cédula de 
identidade (RG)nQ 12.948.137 SSP SP, e ela é portadora da 
cédula de identidade (RG) ne 36.~20.3~ PSP, inscrita 
no CPF MF sob nQ 317.619.388-27. PRO OLADO MICROFILMADO 
SOB NQ 205.338. O SubstQ do Oficia. (José Luiz 
Teixeira de Camargo Junior). - - - - - - - - - -

R10/1.339 (CARTA DE SENTENÇA). Inda iatu ba,. 07 de março de 
~-:~():1.~'>tl C~c)nfc>,.,..n,e c;ar·i:a de ~:)er,t.erlç.a· e Acl l.t.ament.o exr.>ecl:i.clos em 
10 de novembro de 2010 e 22 de janeiro de 2013,. 
respectivamente, pelo CoordenadoF do 29 Ofi cio Cível desta 
Comarca, extraída dos autos de Separação (Processo nQ 
248.01.2002.005902-9/000000-000 .. Ordem nQ 2469/2 011 - Antigo 
65/02 da 2~ Vara Judicial),. requerida por NEUZA GASPAR e 
ARLINDO ROBERTO BARB ~. homologada por sen tença de 19 de 
ne>v(,Hnl:we> cli:-:~ ~:~oo::.-~ .. pe o ITlrl" ~Juiz de Din:~ite> d-t., 2 ~ Va r<i d€~'füt<:l. 
Comarca,. Dr. Wagner Foby G dara, veFifica-se que PARTE IDEAL 
correspondente a 1 10 d imóvel d~scrita nesta matr icula, 
(,~1,;tim<':\cl~:\ no valor de R$ 3 .. 532,.80,. na partLl.ha dos ben~1 do 
casal~ ficou perie cend, exclusivamente a ARLINDO ROBERTO 
BAl=UHJ~:)A,. Pl=~OTOCOLAD - MICROFILMfiDO SOB Nq 2:1.2 .. 545.. O 
l::.sc:n~~vi:-~nt<~ H.;:\b .. , ................ . .. ··;>··•·····__(•Jait• .. Antonio F'ianucci F:i.111(:, ) .. -

•• . ,.... •• •• -••• •• •• •• •• •••• •••• ._.. •••• • ••• •••• •••• ., ... •••• •••• •••• •••• •••• •••• , .. , , .. , •n• ,,_., •h• •••• •n• .... .,,, ••n •n• •• , •n• •H• •••• •••• --•••h• 
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LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL 

matricula r ficha l 
~ 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, T(TULOS 
E DOCUMENTOS E CIVll DE PESSOA JURÍDICA 

DA COMARCA DE INDAIATUBA - SP 

lndaiatuba, .. :; de f) b 1-·· :i. 1 

r.,,/:1.:1. / 1":_-:'í ::;9 (F~ETIFICt1Çr.~U DE UF:í:CJO) .. Ind,,\:í.,;,_tu.b,·,~i, o::::; di:? ab1,·:i.l 
ck~ ::~O 1 :.:'>.. l'-la ·fo nn-=-=-~ p,:.:,, r,1l:i. t :i. d.,,1_ p,:-,! .l.o <",•. 1-·· ·1:. :i. q o 2 :1. :·:> i, :i. n e :i. ,;;o I !' 

..::d. :í. n 1:::1 ,,1. ._:,~ ., d -::\ L. E·! i. F r;::· d E:• , ... ,:d. rú_:.). é) ,, O 1 !:_) / ·7 :::;; ,, 1:,! e o rd' o nn ,::::, 
d o eu m t:·! n t o·:,; 1T1 :i. e 1-·· o -f :i. l m ,,1. d i:Y:::- n ,:-:,, -:;; t .,-,1. ~:~ P r./ f-~ n t :i. -:"~. ~,; o h n !:.:_~ 2 l 2 ,. ~-:. 1.1. ~.'J i• e ili 
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