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O lote de terreno para con.strução sob n'' 09/A (uov•~ A) da quadl'a 10 (dez) do lott.mmento
'\JARDL."-f VEN.gZi\", com área de 202,75 Iu2 (DUZENTOS E DOlS M}.;TROS E SE'fENTA
E CINCO CENTÍMETROS QUADRADOS). situa do no perímetro urbano desta cidade, com
os .seguintes limites e confrontações: FREN'l'E confronta com a Rua !\.filano, na distancia dr
12,50 meU'OS. LADO DIREI'I'O confronta com o lote 10, na distancia de 16,22 metros. LADO
ESQUERDO confronta com o lote OS. na distancia de 16,22 metros e. finalmente aos
F1JN DOS confronta com o lot.e 09, na di8tancia de 12.GO metros e a.s.sim fechando todo o
perímetro ora dt~sc. J:it.o. CONFRONTAÇOES: NORTE com o lote 09. Su"L com a Rua 'Nfilano.
LESTr: com o low 10 e OES'l'F:O com o lote 08. Conforme me.mo1'ial descritivo elaoorad.o pelo
arquíteto, Diogo Hcrherto Neumnnn . CHP~A/MT 04798/AP. PROPRIETARIOS: DIOGO
IIERBERTO NEU?vfANN. CIRGSSPMT 1148201 e CPF 867.525.371,00, ln·asileiro,
solteü·o, ru:qlÜt.et<.1, residente e domk.iliado na cidade, <le Cuiahá·MT, Aveni<ta José Rodrigues Prado, 400, apto. 401 Edific-io In a}', Bairro Santa Rosa e ·AL.AN RO.B ERTO DA
FONSECA, CIRGSSP~IT 1012207·9 e GPI" 695 . 6:~2.68.1~ 72, br~~eiro, solteiro, maior.
ar4uit..eto. reside.nte e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT, ua Rua Profes.s01·a Az.elia
M~morf'. de ~ello, 318, apt 21 .Edificio_Renoir, Bairro Arae::o.__N_Í.LMEJ:ill.J)O JtE.QJS.T.R.9
A~TE.BJ@: ___.O J l\-1. 7.94~fiçha 01 hvrQ 02 em 01.06.2005neste .RGJ. Eu, HerbertBas.ilio
F e1'llan~e:S s· va_,.k)ficial substituto do Registro de Imóveis. que a fiz digitar, conferi e assino
afinal .:
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AV.Q.l.. · ia2 --ro~!iliL.aO. 7.2!i.fiitQ en:t~J.-3...10.200.. ABER'l;"iJRA
MATRICULA: PPla
petição
gj .2005 gs--·p·r oprietários (M_ 8.132) requereu a abertura da presente
matricula, a vista s élcmcntos constantes n.o registro anterior, certidão de inexistência de
õnus em inteiro teor expedida por este Serviço Registral de lmóve.i s e planta e memorial
descritivo eJabprado pelo engenheiro arquiteto, Diogo llerberto Neumann, CREAIMT
04793/AP, ,e;;~hais fi~am axq~vado~. nest~ Serventia, eu~ t>asta pr?pri~._Eu, Herbe~t Bas~.-o
fi'ernandef'SJ. ·a? . cial substituto dQ RegJstro de Imove1s. que a fiz digtt.ar, confer1 e assmo
afinal.+
_! /
· · .. ·

AY..JJ_2ri:;;·.-e~-~~~~~;jQ_2005
êLl..

DE

F;;,-~

av~rbação

EDIFIÔAÇÃO:
a presente
paracon~ta:r que: ..~2Lç_
uma casa _t:esid.~J).cial e~ alvenaria na :U..Y1l.J~1~9. n " 56, me·
dJ._pi).q__8_~....75 m2 (OITENTA E NQYE ME__Tl~_QS E. SETEN'f_à._.E...C._INCO CENTÍMETROS
~lJADRAPQS)._:sq_l2;nut.l~te..098ü\ ~ª-Jl"Y~<.h:'ª-.)_Q_~Q B_~;~_i,r.rQ_ JMDIM .VENEZA...n~m
c1dadc." conforme CF...RTIDÁO NEGAT-IVA DE DEBITO - CND Nü 025802005, expeclida pelo Posto de Arrecadação do L~SS n° 10001260. em 13 . .10.2005 com ,.-alidade até 11.0.:;..2006 e
verificada pela lni.t>..l'net no endeJ·eço: 5Y~~~v.:Q..rev:t.Qen,ciasocial.go..Y..br e. HABITE-S.E expedido
pela SectHar\a M-unicipal de Viaç.ão e Obl'a.s Púbhcas da PTef~.itura
n\cipal desta cidade
firmado em 0!>.10.2005 pelo Engenheiro Civil, Carlos Albano Borgh.et , CRE~'MT 2888-D''.
E~f?Ll.Thf.EN'l~O~: R$ 94,40. ~~· Herbert _BRsíJi? Fernandes $ilv . Ofi · ~~ub%_!ituto do
Registro d~ Imove1s, que a f.a digJtar, conferJ e assmo afinaL.-+
, ---.-,J!:..o '-!;>c ~~ ~~,
'R.04 M .~2 Protocolo 33.949 Feito em: 01.12.2006, 1M VEL: Uma ~A~~4 n · eJ'l
alvenaria na Rua Milano, n" 56. medindo 89,75 m2 e :respectivo Jote ft3 ~~"'~~~O
no lote~ento "JARD~ ~·com área de 202,75 m2, situacW~~P~l. . -·~ .....-:~litt~
desta odade, com os limttes e confrontações constantes desta ~~c~~~~~! . :<
COMPRADOR: VANDERLEI HENN, CIRGSSP.PR 688609~e- cst~3~<~~}:~~~- .
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Cartório do Registro de Imóveis
·- ----------·-·····-·--·-·-----·-···----·-Rcgisuo Gera[
Livro N° 2
brasileiro, solteiro, sócio gerente de empresa, residente e domiciliado na Avenida Cuiabá,
2.464, nesta cidade. OUTORGANTES VENDEDORES: ALAN ROBERTO DA FONSECA e
DIOGO HERBERTO NEUMANN. ambos já qyaljficados na matricula supra. FORMA DO
TÍTULO: Contrato n° 839270800458 emitido em 23 de Novembro de 2006 por instrumento
particular de compra e venda de unidade isolada, com caráter de escritura pública, na
forma do artigo 61 e seus§ da Lei 4.380 d.e 21 de Agosto de 1.964, alterada pela Lei 5.049 de
29 de Junho de 1966. VALOR DA COMPRA: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) pagos da
seguinte forma: Recursos próprios já pagos em moeda corrente: R$ 10.000,00 , , financiamento concedido pela CEF: R$ 50.000,00. CONDIÇÕES: As constantes deste inr.rumento,
objeto deste registro. Foi pago o imposto de transmissão inter vivos sobre o
of de R$
60.000,00 conforme guia 536/06 e Certidão negativa de débito D 0 • 1002/06
s expedidos
pela Prefeitura municipal desta cidade. Eu, Herbert Basilio FerJ{"an
ilv , Oficial
substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi e assino D+L~~D.~ - - -+
R.05 M. 8.132 Protocolo 33.960 Feito em: 01.12.2006. FIDUC
O"
ntrato o .
8.39270800458 firmados em 23 de Novembro de 2006, por instru,mento partic ar de
compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária com
caráte-r de escritura pública, na fonna do artigo 61 e seus § da Lei 4.380 de 21.08.1.964,
alterada pela Lei 5.049 de 20.06.1.966, o proprietário R.O..t M. 8.132 deu á CAIXA
~CO~~ FEDERAL - CEF. Instituição financeira sob a.t:orma_ ~. empreg ,.~lica.

e=:~ai!:~==~~•
ma

çgm juros de 10.6470% aa. vencendo·se a p~ parcela. nJUDês subseqüent&. ,
Q
corres.pondente ao do contra..tQ. e com as demais condições constantes deste instr'um to,
objeto deste ~pstro. que fie.a arquivado nesta se·.rventia. Eu, Hcrbert Basilio e
~
Silva, Oficial~tubstituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar. conferi e assino~ ál.
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AV.OS R.03 M. 8. 1. 3 ~ Feito em; 08.05.2.014. EDIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO: Faz-se a presente averba·
ção para constar rrur: ''Foi construida uma casa residencial em alvenaria na Rua Milano. 64 medindo 1.21,22 m :UCENTO E VINTE E UM METROS E VINTE E POIS CENTIMETROS QUADRADOS), sobre os lote,<> 02-A.
guidra 010. no Bairro "JARDIM VENEZA". desta cidade". Conforme CND no 149902C 14 expedida pelo Posto de arrecadação do INSS N° 88888980, e verificada pela
Internet no enderep WWW~ o:ceita.fazenda.gov.br. emitida em 08.05.2014 válida até 04.1 014 e
pelo HÃBITE-SE 1 c:, 2014, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura daPré'rei
nícipal desta cid&t k · i rm~do em 03.04.2014, pela Engenheira Civil, .._F=E...,.Ro..:.o...r....,.N=D~~~~~"-==
GUENO. CONFEA C ·EA 100080200·0". Emolumentos: R$ 271,40. Eu. Herbe
Silva.. Oficial subs 1i ~ ·1 to do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi e as · o afina,._ _...,_

da

R
.7
.
. 4. IMÓVEL: Uma casa residencial em alvenaria na Rua Milano, 64, medindo 89,75 m2, que teve sua área ampliada para 121,22m2
sobre o lote 09·A da quadra 10, DO Bairro "JARDIM VENEZA", com·á.-ea de 202,75 m.2 , situado
DO perlmetro urbano desta cidade, com os limites e confrontações constantes desta matrí·
cuia, com os limites e confrontações constantes nesta matricula. OUTORGADO COMPRADOR:
JAIR LUIZ HENN. CIRGSESPPR 6.638.990-1 e CPF 869.806.459·00, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Bombacha, 165, Bairro Poncho Verde, CONTINUA FICHA 002
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Cartório do Registro de Imóveis
Primavera do Leste 12 de Aaosto de 2.014.
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Registro Geral

• nesta cidade. OUTORGANTE VENDEDORA: VANDERLEI HENN. Já guaJU1çado no 8.04 desta
matrícula. FORMA DO TfTULO: Contrato nsz 0007387773-3, firmado em 28 de Julho de 2.014, por
instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição,
com efeitos de escritura pública, nos termos do pargagrafo quinto acrescido ao artigo 61 da lei
4.380 de 21.08.1.964, pelo artigo primeiro da lei 5.049 de 29.06.1966 e tambem pela lei 9.514 de
20.11.1.997. VALOR DA COMPRA: R$ 240.000,00, valor da entrada R$ 65.145,14 e Financiamento
concedido pelo BANCO BRADESCO S.A.: R$ 174.854,86. CONDJÇOES: As constantes deste instrumen, to, objeto deste registro. Foi pago o imposto de transmissão inter vivos sobre o v~ de R$ 240.000,
00 conforme guia n 2 1149/2014 e Certidão Negativa de Débitos no. 2348/20-t4,
mb9
/
. expedidos
pela Prefeitura Municipal desta cidade. Imóvel Cadastrado na Pre feitura M1:1nici 1 de' a d'4lde sob
no. 01.045.010.0009.001 . Emolumentos: R$ 3.093,99. Eu, Herbert Bas o F na a s Silva, Oficial
substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi e assino a fi al..~--+-------

.!:!.!!i.....l::!!~-..!:!.:i:...l.l~~:!<.Lli~~~~~0:...0
...c.x..~·a~.

instrumento, objeto deste re
Eu, Herbert Basflio Fernan
conferi e assfn~afi
1.

e com as demais cláusulas e condições constantes deste o, que fica arquivado nesta serventia. Emolumentos: R$ 1.62-9,95.
s· va, Oficial substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar,

,·
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Av.o9 R.08 M. 2ei.tó em: ----:to.2~o14--;cORRÊ-ÇAO~ Fa;:s~-~-prc>~~nt·~-~;;~b~·çâo d~ -~fklo,
nos termos do ar -~ 213, I, "a", da lei 6.015/73 para retificar o nome do Credor....w!!il.:..ltA.J:iÇQ
BRADESCO S.A, CNPJ/MF 60.746.948/0001·12,_e não como ticuu constsmdu no R.08 desta
matricula. Emolum e nto s: Ise nto. Eu, Hélia Sand ra fe_rna ndes Silva, Oficia l substituto d o Registro de
Imóveis, q ue a tlz d igitar. conferi e assino afi nal. ~>~ " ,o.,_
AV.lO R.08 e AV.09 M. 8.13Z Protoçolo: 87.262 Feito em; 01.03.2.017. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRJEDADE: Pelo requerimento feito em data de 13 de Fevereiro de 2.017, o flANCO
BRADESCO S/A, lá gualificaqo na AV.09 desta matrícula. atendendo ao tenno do § 7 11 do artigo
26, da Lei 9.514/ 97 a Consolidação da Propriedade em nome da fiduciária. Foi notificado o
devedor em 3 1.01.2017,por esta s erventia. Foi pago o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis
e Direitos a Eles Relatjvos, no valor de R$ 4.800,00, sobre o valor de R$ 240.000,00, conforme guia
sob no. 15622/ 2017 e Certidão Negativa de Débitos sob no. 2538/2017, ambas expedidas pela
Prefeitura Municipal desta cidade. Boletim de Cadastramento Imobiliário- BCI com valor venal de
R$1 66.132,93 e inscrição neste Município sob o n2 01.045.010.0009.001. Emolumentos: R$
3.852.90. Selado em 01.03.2017. Eu, Pedro Paulo Fernandes Feitosa, Oficial substituto do Registro
de Imóveis, que a fiz d igitar, conferi e ass ino afinal.fJY>o~
Cartório 1' Oficio de Primawra do Leste
A.v. Cu• bé, 550. 5alll os. 06 e 07 - Centro- f .:(66) 3498-1n1
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R$ 3 • 85 2, 90
Consulta: http:// WWN.tjmtjus.br/ selos

CER110ÃO DE INTEIRO lEOR
CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é
reprodução do original da matricula n. 8132, não
existindo
quaisquer
outros
registros,
averbações, ou ônus além do que nela consta.
13. ___ Até presente data. Tem valor de certidão·. O

68416
8132

referido e verdadeiro e dou fé. Prlmav.n do Leste •
MT, 01 de mar~e 2017.

PiJ~emandes
Oficial Substitl.to

