
ARIORI011 RE IRO BE MOVEIS 
r-- MATRICULA  	POISA 

1 9.444 	r  
LIVRO  N4 2 DE REGISTRO GERAL 

Fátima do Sul (AIS), 28 de 	NOVEMBR 	de 1984 	Pedro G 	s de Souza 
c) 

ID4C5VELA casa n.684,da Rua Miranda e o terreno n.07,da quadra M,do lote > 23 

	

emento denominado COOPHAFATIMA,nesta cidade. 	-4 

	

. 	o 
CARACTERISTIÇOS E CONFROPPAÇOES:A casa n.684,da Rua Miranda eom,a area 00113,3 
truida de 57,01m2 e o terreno n.07 da quadra M,00m 242,70m2,do loteamento- c)  

c. c. denominado ÇOOBHAFATIMA,nesta cidade,com as seguintes medidas e confrenta 
o 

ou 
o - 9.3. >4 a oes :10 metros de frente;10 metros de fundos;24,27 metros do lado direito; - .. 
'no 24,27 metros do lado esquerdo.CONFRONTACUES:FRENTE:com a Rua Miranda;FUN-- n 	 o 

DOS:com terras de Sizenando Holanda Cavalcante;LADO 	m o lote 08; -fl 
>..n  LADO ESQUERDO:com o lote 06.A casa tem as ses. 2  es divisões in 	astuma.- 
P"'salasuma cozinha,um banheiro e trem qurto 	casa esta averbada sob .AV-7 

L "E) 
o x 
>. 6.244,a margem da matricula.Arquivada 	te cartórioft OND do IAPAS, efe-- z e z 	 rn c; › rente as construções do loteamento.Ha te-se expedido pela Prefeit a EDD4  o  - 

w  . cipal n.111/82. 	 cn -1 > 2  PROPRIETARIO=COOPERATIVA HABITACION DOS TRABALHADORES DE F 	DO SUL - ??, ma 
.3; LMN'i  OOPHAFATIMA,com sede nesta cid ,CGC-Mha.08.900 	01-26,que - - 
u.e.  adJ k i 	ea maior,conforme regist n.R-2-6 	,a margem da matricula rn 
o o 

4.R 1 
 

ra 	
screvente juramentada eporev 	 de- s 

O Mn 	 GOMIS DE SOUZA.. 	< 00 	 ri 
a 1, R-1-9.444-Conforme contrato po 	trumento particular de r.m  pra e venda, o 
X '0 › m financiamento,quitação de hipoteca e constituição de outra,quitação de cau ' 
42 ção de credito hipotecario e constituição de outra,assinado em 29 de junho D. -ri 

° de 1.984,com carater de escritura publica,na forma do art.61.e seus para-- R --; 

E 2 grafos da Lei n.4380,de 21 de agoSto de 1964,alterada pela Lei n.5049,de - D. 
") 29 de junho de 1966,a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES DE FATIMA o o; r; 	 AB 	

o x; u DO SUL LTDA-COOPHAFATIMA,sociedade civil com sede nesta cidade,autorizada- cn ,.. e a funcionar pelo BNH sob n.MT-42,inscrita no CQC-44 8 00.651/0001-26, - c 
o- ri w w

r. com seus estatutos arquivados na Junta 1@o.ut 	al sob n.55. 	,atual n.544 
<8 00000517-vendeu o imóveraciMa matri «opsra DAVID XAVIER 	:OSA e -- ri cn 
O N  sua esposa D.LOURDES DA SILVA BARBOS ,brasileiros,casadosole mi tar,RG-- -4 
2-> 	 > ✓. MU:265.984 e OPFn.142.238.351-04 a do lar,RG-MSn.045.446 e C .273.086 o 
0 g' 341-91,residentes aflua Cuiabá,n. .692,nesta cidade,pelo preço de CrS14.545 c)  Di si, 

093,19 (quatorze milhões,quithen os e quarente_e'cinco mil,nove a e tres- Pri 
glg& cruzeiros. e dezenove centavos),d cuja im ortancia a cr,digo, endedora daz 
m ✓ quitação.d ITBI foo pago na Colet ria Est úal local no t e de 0$62.621, > 
u i  >; 	00 pelo'DAR'n.282999 em 07,11.84.0 rtidão 

ti 
 ic1 	/84 de 13.06.84 e a 
 . 	Certidão Estadual n.527/84 de 11.05. 4. !liNii  .,..4.-.S. escrevente juramentada- G" 23 

W 	escrevi.Fátima do 5u1,28 de novembro 	 o 
c 	 , PXdrHO GORES DE SOUZA. 	o 
. cn 
o 4 	' 	cn 
8 
2 	R-2-9.444-TITUI0-HIP0TECA.Crily -CAIXA ECONONMOA FEDem. 	,instituição- 

financeira sob a forma'de 	sa publica,com sede em 	- cn 
O 	em Mato Grosso e agencia neste cidade,insérita nó 0G0-MPn.00.300.305/1146. c 
R 	COMTRADORES'DEVEDORES-DAVID XAVIER BARBOSA e sua esposa D.LOURDES DA SILVA 
C 	BARBOSA,brasileiros,casados,ele Militar,RGESn.265.984 e CPFn.142.238.351- . 

04,ela do lar,RG-TSn.045.446 e CP7n.273.086.341=91,residentes'a Rua Cuiabá 
1.692,nesta cidade,Pelo contrato de compra e venda acima descrito no 
de 29 de novembro de 1.984,os compradora; devedores confessaram expressa, 

: mente dever a credora,em virtude da assunção de divida efetivada na forma- 
do contrato acima a saber!Valores da compra,da assunção de divida,resgate-

, e demais condiçõesd-compra e venda-8-financiamento-5-divida efetivada Cri 
I 0.$14.545.093,19-UPC-1.421.10344-6-prazo 860 prestações mensais-7-taxa.de  
;duros nominal O 5% a a -8-111 mrestecão.W46.237.15 9-vencimento da la Dr 

CONTINUA NO VERSO. 

Certidão expedida as 	16:03:22 horas do dia 22/04/2019 
Selo A3P95611-029-NOR 
Código de controle de certidão: 	35.458 
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mAralculiA FOLHA 

	 VERSO r
-9.444  

CONTINUAÇÃO 

prestação 29.07.84-10 seguro mensal C$10.150,65 -11 taxa de cobrança e aRmi  
nistração C$1.849,49 -12 total da.prestação Cr$58.237,29 -13 seguro pago no 
ato Cr3170.177,59 -15 taxa de inscrição e expediente M145.450,93-16 taxa de 
contribuição ao FCVS Cr$58.180,37 -17 valor incorporado na divida confessai 
Cr$2.070,857,52 -18 data base doe calculos financeiros 29.06.84.0s comprado-
res devedores dão a credora em primeira e especial hipoteca em garantia do 
pagamento integral da divida confessada na clausula 5a ,bem como do cumpri-
mento das obrigaçães aqui pactuadas0 imóvel descrito nesta matricula e 
clausula 220,com suas eventuais acessOes"A credo 	 or sua v 	em cau- 
ção ao Interveniente neste ato .o credito hipo cario de que e deten 
forma deste contrato,para substituir na p órgão do seu valor o gra 
ludido no paragrafo unico da clausula 45 omparece no contrato antes 
rido descrito no R-1-.como Interveniente BANCO NACIONAL DA'HABITAÇXO - 
criado pela Lei n.4360,de 21 de agosto d 1964,transformado em empr 
blies pela Lei n.5:762ide 14 	dezembro e 1971,com a redação 
dada pela Lei n.6245,de 02 de l utui ro de 75,com sede no " 
CGC -MFn.33.633.686/0001 -07. 	escre ente " 
ma do Su1,28 de novembro de vb.; , 

'Ó ZA. 

GUIAR DE AUTORIZAÇX D: CANCEIAMEN 
do em 21.12.98, • Abdoahrhmin 
do o dancei 

	
o da HIPOTECA que 

aula. 	MS, 	".4- 

R 

PEDRO GOMES DE 
R-3-9.444-Pela escritura de venda e compra lavraCia as fle.15/1 , o livro n 
152,nas notas do ja Tabelião local,em 02 de fevereiro de 1.999,o Sr.DAVID-
XAVIER BARB0SA;milltar,RGn.265.984-MS e CPFn.142.238'.351-04 e sua esposa D 
LOURDES DA SILVA BARBOSA,do lar,RGn.045.446-M5 e CPP1I.273.086.341-91,brasi 
leii'oe,casados Pelo regime de comunhão parcial de bene,apos á lei n.6.515 
77,residentes e demiciliadoe nesta cidade,venderam.para os Bre.WAiDIR. THO-
MAi,engenheiro civi1Mn.10.337.677-SP.e.CPFn.923.032.188-53,brasileiro,ca 
eado pelo regiMe de comunhão parcial de bens,apoi a lei n.6.515/77,coM FR 
INIIDA FREIRE TICMAZ,RGn.554.669-MS,residente e domiciliado nesta cidade-
e EtISON APARECIDO THOMAZ,médico,RGn.10.399.051-SP e CPFn.202.065.851-87,-
braàileiro,caeado pelo regime de comunhão parcial de bens,aj,oe a lei n.6.5 
15/77 com SILVIA TAMIKO YAMAMOTO THOMAZ,filha de YamaMoto Mituo e Eiko Mi-
tuo,residente e domiciliado'na Cidade de Glória de Dourados-MS,toda a área 
do imóvel objeto desta matricula,com as benfeitorias,pelo valor de R$6.05 
00 (seis mil e cinquenta reaie),com a condição de:Responder pela evicção - 
de direito.Oertidão negativa do CRI local,de 2110 .99.0ertidão negativa do 
distribuidor local,eob n.209/99,de 26.01.99.0 I 
unicipal loCal.no  Valor de R$121,00 pela guia 

dão negativa Municipal n.025/99,de 25.01.99.Eu 
tro esorevi:Fátima do Su1,19 de fevereiro d 
EMOLUMENTOS:R$60, 	OFICIAL DO 50 

CONTINUA NO VERSO. 

Certidão expedida às 	16:03:22 horas do dia 22/04/2019 

Selo A3P95611-029-NOR 

Código de controle de certidão: 35.458 

; 

..-t• 

ra n 
e 
efe-
NH - 
a pu-

ihe foi 
rito Federal 

ada escrevi.Fáti- 

; foi pago na Prefeitura, 
O 1 	25 01.99.0erti- 
grEaL'as  fida' do Regie •f r .ipsoL.ist  

-4-9.444-Pela escritura pública de compra e vend.i':# ada ao fle.131/132v 
do livro n.171,nas notas do cartório do 32  Oficio local,em 15 de janeiro - 
e 20030 Sr.WALD1R THOMAZ,engenheiro civil,RGn.10.337.677-8P e Pn.923.0 
32.188-53 e sua esposa FRANCINILDA FREIRE THOMAZ,funcionária pública,RGn.-
554.669-MS e CPPn.256.781.241-53,brasi1eiros,canados pelo regime de comu--
hão .arcial de bens sós a lei n.6.515 7 venderam sara os Sr.DIEGO FREI- 

EMOLUEENTOS:er$5 547, 

AV-1-9.444 - Conforme INSTRUMENTO 
TO DE HIPOTECA E OUTRAS AVENÇAS, assi 
Abder Rahman, gerente da CE?, autoriz 
pesava sobre o imóvel objeto desta matr 
zembro de 1.998. Emolumentos R$ 24,50 

PEDRO réT.S DE 

SO 

1 
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CARTÓRi. DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

fffilmolcrSuUMSL 	29 de 	JANEIRO 	d42003. 

CONTINUAO10 DÁS 71.5.01. 
R-4-9.444- (pontirwaça0)-BE THOMAZ,braelleiro,solteiro,maior,estudante,por-
tador do ROn.001265589-MS e DANIELE FREIRE THOMAZ,braeileira,eolteira,meno 
púbere,portadora do ROn.00138726-MS e CPPn.002.265.061-00,eatudanteptodoe-
reeidentes e domiciliados nesta cidade,toda a sua área correspondente a - 
50% (CINQUENTA POR CENTO) do imóvel,com os limites descritos na matricula-
juntamente com outras áreas,pelo valor de R$7.670,16 (sete mil,seiecentoe-
e setenta reais e dezesseis centavos),com a condição de:Reeponder pela - - 
evicção de dirsito.Certidão negativa do CRI local,de 14.01.03.Certidão ne-
gativa do distribuidor locil,eob n.0037/03,de 14.01.03 em nome de Premei--
nilda Freire Thomaz, e em nome de Waldir Thomaz sob n.0036/03,conetando o-
seguinte:Ação de execução fiscal distribuida em 21.03.02 a 1* vara,tendo - 
como autor INSS; Ágio de e ução de titulo distribui& em 22.02.01 a 2* - 
vara,tendo como autor Cre 	le.0 TBI foi pago na Fre

i itura Municipal lo 
cal no valor de R$153,40 
va n.16/03,de 15.01.03.Eu álii 

-ui:  
, 	Lie icial Regletra..1 / 

lç aam L 017/03,em 15.01.113  e cert dão negati 
tima - 

do Su1,29 de janeiro de ../r  
EROLUMENTOS:RW32,40-Fol4 	0,97 	07101  • 

Certidão 
Certifico e dou tb maca continuação de presente matrícula passará para a ficha 
em função de informatizaçáo. Fátima do Sul/MS, 

'2s IAM 2N 

0 O 3 

FOLHA 
2-n 

-MATRICULA 

r 9.444 

LIERD I.t /DE REGISTRO GERE 

Certidão expedida às 	16:03:23 horas do dia 22/04/2019 

Selo ABP95611-029-NOR 
Código de controle de certidão: 	35.458 
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MATRICULA 	 FICHA  
9.444 

 

03 

   

   

LIVRO Na 2 DE REGISTRO GERAL 

Registro de Imóveis 

/ I  ai 
Fátima do Sul (MS) 	26 de março de 2019 	 José P 

	

e 	rança Ju 	- Reg Cador Substituto 

AV.519444 - Protocolado sob n° 90.657 de 01/03/2019. INDISPONIBILIDADE 
Conforme ordem de Indisponibilidade oriunda da Central Nacional de lndisponibilidade de bens, datada de 
01.032019, referente ao Processo n° 0024004912015240096, protocolo de indisponibilidade n° 
201903.0114.00732673-IA-890, da Vara do Trabalho de BataguassuNS, averba-se que foi decretada a 
INDISPONIBILIDADE DE BENS em face de DIEGO FREIRE THOMAZ, CPF 997.485.841-00, sobre a parte ideal 
correspondente a 25% do Imóvel objeto desta matrícula. 
Selo digital n°. AAB24250-988-IGB 
Emol.: isento- (Nos termós do Art. 16 da Lei 3.003/05). 
Fátima do Sul/MS, 13 de março de 2019. 	 r) 

un or 

R-6!9444- Protocolo n° 90.725 de 22/0312019 PE 4 ORA 
Conforme Oficio n° 74/2019 PJe, assinado sigitalmente em 01.03.2019 por Juliana Maria Boverio, Diretora de 
Secretaria, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região - Vara do Trabalho de Bataguassu/MS, 
extraído do PJe n° 0024004-91.2015.5.24.0096, e Oficio 07/2019 datado de 28/01/2019, em que MEDES DOS 
SANTOS move contra CONEPLAN CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA-ME, DIEGO FREIRE THOMAZ, 
NELSON ANISIO CIRIACO FILHO, WALDIR THOMAZ, WERNER MULLER CIRIACO, registra-se a PENHORA sobre 
a parte ideal correspondente a 25% do imóvel objeto desta matricula. (Documento assinado eletronicamente por 
Juliana Maria Boverio, site para conferência: http://pje.trt24.jus.bdprimeirograu/processo,  processo 0024004-
91.2015.5.24.0096 e código 19031210065268500000013029027). 
Selo digital n°. A8I79903-171-NOR 
Emol.. R$ 156,00; Funjecc 10%: R$ 15,60; Funjecc 5%: R$ 7,80; Funadep R$ 9,36; Funde-PGE: R$ 6,24; Feadmp-
MS: R$ 15,60; Selo: R$ 1,50. 
Fátima do Sul/MS, 26 de março de 2019. 

eira Fr 	Júnior 
rad. Cubs ituto 

C ERTIDAO 
Cprtitico e dou fé que a presente cópia, reprodução au entica da ficha a que se refere, é extraída como certidão, nos termos do Art. 
19, § 1° da Lei 6015/73 (Registros Públicos). Emolumentos: R 29,00. Funje 	 $ 2,90; Funadep: R$1,74; Funde-PGE: 
R$1,16 FEADMP/MS: R$2,90 Selo:1,50._ Fátima do S 	data e hora 	ixo i • dos. 

odor Substituto 

Certidão expedida ás 	16:03:30 horas do dia 22/04/2019 

Selo ABP95611-029-NOR 
Código de controle de certidão: 35.458 

ereira 
agi rad. 	to  •Subst 
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