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08/07/2015

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

SALA designada pelos números 205 da porta e 714.225-0 de inscrição no Censo Imobiliário Municipal,
localizada na Torre "8", "NOVA IORQUE" , Tipo 06, integrante do "CONDOMÍNIO) CEO SALVADOR
SHOPPING", sitú'ado à Avenida Tancredo Neves, no 2539, no Subdistrito de São Caetano, zona urbana desta
Capital, composta' de sala propriamente dita e um sanitário, com área privativa de 36, 30000m 2 , área comum
de 35,34995m 2 , totali~ando a área de 71.64995m 2 , correspondendo a fração ideal de 0,09233%, cabendolhe ainda 01 (uma) vaga de garagem de localização indeterminada, coberta, com área privativa de
10,35000m2 , área comum de 5,03956m 2 , totallzando a área 'de 15,38956mz, com capacidade de 01 veículo
.de passeio ou utilitário de _pequeno porte em cada vaga, correspondendo a cada uma delas a fração Ideal de
0,01316%, no terreno, ou descoberta, com área real privativa de 10, 3500m 2 , área comum de 3,00374m 2 ,
totali zando a área de 13,37374m2 , com capacidade de 01 v eículo de passeio ou utilitário de pequeno porte
em cada vaga, correspondendo a cada uma delas a fração Ideal de 0,00791%, edificado dito prédio no lote de
terreno próprio, com área de terreno com 5.832,54m2, denominada "Fração 01", equivalente a 45,37% da
porção maior de 12.8 56,14m 2 , com seus limites e confrontações constantes da matrícula no 107.258.
PROPRIETÁRIA: VMSS EMPREI;NDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 5/A., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob no 09.231.462/0001-94, com sede nesta Capital. REGISTRO ANTERIOR: Conforme
registros e averbações processados na matrícula de no 107.258 do Registro Ger:JI deste Ofício. Salvador, 08
de julho de 2015. o Suboflcial·
•

R-2-VENDA E COMPRA- Protocolo no 341922: Nos termos do instrumento particular de 28/04/20 15, com
força de escritura pública nos termos do parágrafo 50 acrescido ao art. 61 da ei 4.380/ 64, de 21.08.1964,
pelo art. 1° da Lei 5.049/66 de 29.06.1966 e também pelo Art. 38 da Lei 9.514/97 de 20.11.1997, do qual
ficou uma via arquivada, a nomeada proprietária, já qualificada, por sua procuradora REGILENE DE QUEIROS
MYERS, inscrita no CPF/MF sob no ·631.490.015-87, conforme Instrumento Público de Procuração lavrado no
6° Tabelionato~ de Notas desta Comarca, no de ordem 063908, Livro 0498, às fls. 053, em 23/04/2014,
VENDEU a MURILO BAj:)TISTA ALVES DO VALE, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade
RG n° 091306060~ SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob no 803.409.465-04, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens com ELLEN. FREITAS FERREIRA DO VALE, brasileira, publicitária, portadora da carteira de
identidade RG n° 996197419 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob no 035.855.404-73, residentes e domiciliados
nesta Capital, o imóvel objeto da presente, pelo valor de R$287 .637,26 pagos da seguinte forma:
R$86. 720,53 com recu rsos próprios e R$200. 916,73 pagos pelo BANCO BRADESCO S.A., mediante
financiamento na forma de Alienação Fiduciária. Salvador, 08 de julho de 2015. A Oficial I O Suboflcial-

~rie-Ul2-R$1.506,88- ITIV-R$8 .629,12- Avaliação: R$287.637,26
a de Indisponibilidade arquivada eletronicamente.

R-3-ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA- Protocolo no 341922: Conforme o instrumento acima, a adquirente na
qualidade de devedora perante o BANCO BRADESCO 5/A, inscrito no CNPJ/MF sob no 60.746.948/0001-12,
com sede em Osasco SP, com escopo de garantia, aliena ao Credor, em caráter fiduciário; o Imóvel objeto da
presente, nos termos da Lei 9.514/97, tra'nsferlndo-lhe a 'propriedade resol úvel do dito imóvel, a título de
alienação fiduciária até final quitação do Financiamento, nas seguintes condições: Valor do Financiamento:
R$200.916,73; Prazo de Reembolso: 120 Meses; O Valor da Taxa de AdministraÇão de Contratos: R$25,00;
Valo r da Primeira prestação na data da assinatura ê de R$3.581,34; Taxa de ju·os Nominal e Efetiva: 11,39%
aa, 12,00% aa; Seguro Mensal Danos Morte/ Invalidez permanente: R$38;78; Seguro Mensal Danos Físicos
Imóvel: R$35,67; Valor d9-- Encargo Mensal na data da Assinatura: R$3 .655,79; Data Prevista para
Vencimento da Primeira Prestação: 20/06/2à15; Sistema de Amortização Consta nte: SAC; Razão de
decréscimo mensal (RDM): R$15,89; Valor da Avaliação : R$297.250,00, observadas todas as demais
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cláusulas e condições constantes do referido instrumento, pelas quais se
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Consulta de Indisponibilidade arquiva :::a eletronicamente.

6 5253. Procede-se a I esta averi.Jação cara faze. r
Av-4-INDISPON~ ILIDADE DE BENS- Protocolo ~~L~ BAPTISTA ALVES 00 VALE, já qualificado, nos
constar a Indisponibilidade dcs bens em nome de ~U I d J ' ti a (CN J) art. 14r §3o e §40, conforme const a
termos do Provimento no 39[~014,,d?. Conselho Na:lona oc~rr~sncfas: Prot~colo .no 201706.0709.00300180-IAno cadastro da Central de Indtspombllldade as segu.Ates d .
t . . 07/06 /2017, Emissor da ordem: TST 000; processo no 00971009C:_20095050028d; D~~a bdfh~ad:si~~~~~· que arqllivei: Salvador, 16 de junho de
Tribunal Superior do Trabalho - 2.8a v~r
o 1a a
'
.
'2017. A OflcialiO Suboficia1· _ _,6j~~..,_--
....
TFC- Pasta no 09/2017 doc. 19°
)

o

,

AV-S-CANCELAMENT~ DE INDISPONIBILIDADE - Protocolo no 375689: Proced,e -se a esta .~verbação par
fazer constar 0 cancelamento da indisponibilidade objeto, da. Av-4 desta matncula, confc, m~ const~. n
cadastro da Central de Indisponibilidade as seguintes ocorrenclas: Protocol9. no 20180~.0518.00 o~2443.6 ~'v1A
so· processo no 00971009020095050028; Data de cadastramen~o: 0~/06/2018 ; Em1ssor ~a ordem . -:A 1
6 E' VARA ·
BALHO DE SALVADOR, que arquivei. Salvador, 14\ de JUnho de 20 18. A OfK.1ai/O Subof1c•a
28
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10/2018 doc. 041 - DAJE: Isento - Consulta de indisponibi lidade arquivada eletron icamente.

"Á.VNSOLIDAÇ O DE PROPRIEDADE - Protocolo no 381719: Procede-se a esta averbação para faze .J
nstar, que na forma estabelecida' no art. 26 §70 da Lei no 9514/97, nos termos do requerimento firmado pel
CREDOR BANCO BRADESCO.S/A àcima qualificado, representado por seu procurador, Sr. AMANDIO FERREI .
TERESO JUNIOR - úAB/SP 107.414, em petição de 30 de novembro 2018, devidamente instruída com a prova / ' '
da legitimida,de do n::presentante do credor, comprovante da lntlma'Ç§o po: inadimple"iJento dot deve~ore ...
MURILO BAPTISTA ALVES DO VALE e ELLEN FREITAS FERREIRA DO VALE, ja qualificados, com a .Certidao d
Transcurso de Prazo Sem Pur9ação da Mora e cêím o comprovante do pagamento do imposto de transmissã
inter vivos, no qual o imóvel foi avaliado em R$ 322.599(74; Valor .dâ transação: R$ 297.25Ó,oo, fiça
CONSOLIDADA A PROPRIEDÀD._E. do imóvel objeto· desta matrícu.la em favor do CREDOR BANC
BRAOESCO S/~·. em ;virtude _d o não 'cumprimento das obrigações pelos devedores, e que, em. conform idad ·
com o 9rt. 27 e parágrafos da Lei o 514/97, o CR!=DOR só poderá dispor liYremente do bem ·depois d
promoVIda a averbação dos au s de leil es públicos, momento em que será avérbado o cancelamento d
alienação ~Cluciária e conflgurad a aqu· ção da propriedade plena do imóvel. Salvador 27 de dezembro d
201s. ·A Oficial/ O Suboficlal ·
. AOP- DAJE: Emissor 9999 . no 39958:2- séti'e-022 -R$ 1.865,56 - mv:
'

R$ 9.677,99 - Consulta de lndlsponlbllld

arquivada eletronlca ente.
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f'- . cER:(IDÃO:
. Çt:rtifico
'
\
que a presente po~·mim con:erd1daLé. refro dução auCtên :if~a da ~atricula no _111 14:ie~~
Registrõ Geral, extraída nos termos do arttgo l 9 , § 1_ a et n 6.0,15173 . er1 1c~ mats, que o tmove 1 o
1.

\

J

da presente, encontra-se gravado pela ALIENAÇAO FIDUCIARJA constttUtda em favor do B ANCO
BRADESCO S/A, e livre .de quaisquer o~tros ~reais. O refericfo é verdade e dou fé. Salvador, 27 de
dezemb r o de 2018. A Ofic1al I O Suboficml ~. Rau I Souza c--di-·''a~I'-li'o l>.nt-""'0\o
...~a. 0 110
1 /
.•· \

Suboficiaib Ofício de R2é de Imóveis
.
Comarca de Salvadoí · BA

\. .

b:fe:9999/022/369509
Emols.: R$ 37,46 T rib.Justiça: R$26,E8 FECO.M: 11,52 Defensoria Públ.: R$1 ,00 Total: R$ 78,36.
Documento válido por 30 dias a partir da data de sua emissão.
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Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do E stado da Bahia
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Ato Notorial ou de Registro
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1569 .AB239861 -9
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www.tiba.ius.br/autenticidade
I

í

--

L:$
FSC
www.fsc.org

MISTO
Papel produzido

apartlr d e
fontes responsáveis

' C015899
FSCO

