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Área atingida pelo alargamento viário da Av. Nicolau Becker:
Matrícula: 4.625 - S: 63,07m2

Área atingida pelo alargamento viário da Av. Nicolau Becker:
Matrícula: 114.802 - S1: 59,61 m2

•
ST: 122,68m2

DIRETORDETALHE PLANO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROPRIETARIO: INCORPORADORA MARTINS LTDA.
PROJETO: ENG. ERNESTO ÃO

CREA: 4084 \~

LEVANTAMENTO: TOP. RITA C S~~CHARDT
CREA-RS: 189662

DESENHO: 23/04/2014 RITA t S RICHARDT

MATRíCULAS: 4.625 e 114.802
COD. LOC. N° 01.006.00124

N° 01.006.00110

LEVANTAMENTO DO TERRENO
PARA ALARGAMENTO
VIÁRIO DA AVENIDA

PROTOCOLO: 514140

DPD 03.118
Substitui DPD 03.088

ESCALA:1/500
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OfICio, o Uvro nO 2 - Registro Geral, verifiquei constar na matrícula o teor seguinte:

MATR.fcuLA
120.799

OFiCIO DO REGISTRO DE I.M"ÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO _RS
LIVRo N.• 2 - RECISTRO CERAL

NOVO!fmnbmlo.J1 de maio de 2016

IMÓVEL: Um terreno situado no Centro. no quarteirlo definido formado pe as tuas Joaquim Pedro
Soares, Campinas e Silveira Martins e pela avenida Nicolau Becker. com área de 121,90 metros
quadrados, medindo 4,60 metros de frente ao oeste para a TUaJoaquim Pedro Soares, lado ímpar,
26,50 metros de frente ao norte para o alargamento Projetado da avenida Nicolau Becker de
propriedade do Município de Novo Hamburgo, fOrmando esquina, 4,60 metros ao leste e 26,50
metros ao suJ, confrontando com propriedade de Nestor Steigleder.
PROPRlETÁRIQ;, Municfpio de Novo HambUIgo. inscrito no CNPJ sob nO 88.254.875/0001-60,com sede na rua Guia Lopes, n° 4.201. Bairro Canudos.
eB.QCEDÊNCfA; Malrí~.~S. dojivro nO2, QIltada em 29.12.2010.
DataSUpra.Escrevente:~!~_a.. ~ ete ~~
Emolumentos: RS17.10. Selo. 0396.03.1S0000L2n85 = RSO.70. Processamento Eletrônico de
Dados: .R$4 10 Selo: 0396.01.1 SOOOO3.67069= R$O 40.
AV 1- 120.799 - De confomúdade com Oficio nO7-D/09 - SEMADIDGD/JMG. expedido em 07 de
março de 2016, pela Secretaria Municipal de Educação _ SMED, e Lei MlD)icipal n0 289]12015, de
23 de dezembro de 2015. apresentados. o imóvel objeto da presente matrícula, foi transformado de
bem de uso comum eJt1 ~ ~minical.
Data supra. ESCt'evente: ~eWl•••'A.l.wa. J...« -S'-}A-
CT.AC.Prot.no 365.989. de . .20J6.

Emolumentos: RS30,80. Selo: 0396.03.150000].27286 = R$0,70. Processamento Eletrônico de
Dados: R$4,10, Selo: 0396.01.1500003.67070 = R$O,40.
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Certifico que a presente, extralda nos termos do ~ 10 do Art. 19, da Lei 6.015n3, é cópia autêntica da matricula a
que se refere. Dou fé. No\O Hamburgo-RS, 22 de fevereiro de 2018.

LboJl:,J;" a
( 1Clari Barreta Brenner - Oficiala
kJ Vera Maria Bueno Bartlosa - Escre\enteTOl": RS25,110

e••••Oob'~ ••• RIll.«J(<Bl!l.01.17OOD1.llll254; ~l ..q
8uscaunliw08 e8'Cp.ilm: RJa711(CXl!Il.Ol.f7tXXXl1.8ll2S!;R$l,.q
p~ -cncoà><tlàIs: Ri4.60(o:ni01.17aJan.SI3253; R$I,«l)

••Rua Campinas, nO 20, Bairro: Centro - Novo Hamburgo - RS - CEP: 93510-080 _Fone: (51) 3595-4478
Email: Certidoes@registrodeimoveisnh.com.br
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CERTIDÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
Comarca de No\O HamburgolRS

OFicIO DE REGISTROS PÚBLICOS
Clari Barreta Brenner • Oficiala

CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste
Ofício, o Livro nO2 • Registro Geral, verifiquei constar na matrícula o teor seguinte:

r

.4625

MATltrCULA

1

l't.S.
.&l. OFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS
LIVRO Nll 2 - REGISTRO G RA

Novo Hamburgo, 1.9 de jane:LrO 197 7

MATRÍCULA NR 4625.
D4ÔVEI4 lhas casas s1.1:uadasna 20na ce tral., na Av. 1ti.co1.auBecker
n2 905 e s/n2. em quadra formada pe1a Av.n:lda mencionada e as 'ruas
Si1.ve1.ra Martins, Bem nome e Joaquim Pedro Soares. e o respectivo-
terreno. med1.ndo13,1.0111de frente ao nórte para fi, Av. N:LCQ1.auBe_O
cker.t J.312Omde' f'r~nte ao suJ..para o ant1.go 1e1.to doe,.triJ.J1os da -
Viaçao Ferrea, 27m 110 J.ad.o1.•• -t., cont:rontNldo com :l.move1.do com-
.prador e 29. 20mno 1.acSooeete, comdJ.to do comprador e do ~c{pi
de NovoHamburgo. . , ,
PROPlU.Et'ÁlUOSsJilt"ny Stié:l.gl.eder, •• -tof'ador, • sua mu.1herIucy lrene'

SteigJ.eder, do l.ar, braaiJ.ei.ros. residentes e domi-.
c~adOs nes-ta c1.dade. na Raa Managaá n.R 4J.1. in8--
critos n9 CPFsob n.1 069063890, represeR-tados por -;
seu procurador VaJ.eJlQ:J.oB11;'ten.co\Írti,brae:l1e:J.ro. ca;
sado. :Lndustr:1ár1o. res1.den'te e dorili.c:l.U.adonee'ta: =.
cidade, na R&1aV:lamãonl 1.4, i:nscri'to no CPFsob no.
029650620, Ar1;hurWaJ.-terKampi"f'.aposentado, e sua.
mu.1.herLor1 Kampf'£.do 1.ar. bra.sil.e:Lros, residentes
e domicil.1.ados em Tramandai, na rua 24 de Fevereiro

ui 44, inscr:ltos n.o CPFsobne 169595.310. representa
doe por seu procurador A1.banoHenke1, brasil.~i.ro,~
oasado, aposentado, re.i.den'te e domi.c:i.llado nesta -
o~ade, na RDa25 de .1u1ho, e N$s'tor St.:J.g1edeZ', --
brasUei.ro, :Lndl1s'triário. i.~cri.to no CPF 80b ni --
0296'00)0, oasado com Mar:J.eta'9teJ.g1eder, res:iden'te
e domic::L1:l.adones-ta. cidade, na R&1aJoaqa.:1mPedro
Soares nl 821, cada wn de uma fração de 1/3.

PROCEntsNCU: Transcr:i.,ão nl 1.1.,59,5do l.i.vro 3-.1. "Y. y.o~~

7973

\

R 1-4625 _ TRANSMITENTES:De uma £'ração de 2/3; Enly Ste::Lg1.eder e
sua mu1her LUcy:Irene S'te:i.s1eder, e Ar-
thur Wal.ter Kampf:f'e sua mu1.her 1.oori
~pf'£. acima quaJ.i£1cados. J

ADQmRENTE ; De uma :f'ração de 2/3. Nes1:or S1;e1.g1eder,
casado comMaZ':t.o'taS'te:1.gJ.eder.acima qua
1.:L£':.Lcado. -

FORMA.DETi'l'ULOIescri1:uro. púb.1ica de compra '. "e114a 10.
, vracia em 23 de delZembro de 1.976, no J.~

TabeJ.iona'to de NovoHamburgo. (L.92, -
£'1.8. J.37v ).

VALOR:6$.25.000,00; para f s f':l.sca:l.so imóvel. fo:L ave.-
U.ado em G$11.0.060 o' ~.

Da;;a.supra. O O£':I.c:i.al.: /. I?~Jv -" •
V 2- 4.625 _De oonfomúdade com requerimento, d entos apresentado e de acordo com a .7
inO.10.93112004, procede-se esta averbação, para faZer constar, que o imóvel objeto da presente
atricuJa, possui as seguintes características: Duas casas sob nO905 e sinOda avenida Nicolau
ecker .e...2..!.~~o terreno situado no ~ntro. no quarteirão definido formadô a avenida

C ti 6 . ág" -,.-on nua na pr xlma p Ina -:-:.:-:-;-:.:-:-:.:-:.:-:-:.:.:~:~:-:.:.:.:.:-:.:-:-:.:.:-:.;.:-:-:-: .-.-:-:-:.:-:-:-:-:.:-:-:-:-:.:-:-:-:.:-
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FlS.

de 197de

OFIcIO DE REGISTRODE IMóvEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS
LIVRO N2 12 - REGISTRO: GERAL

Novo "Hamburgo.
VERSO • ••

Nicolau Becker' e pelas ruas Silveira Martiris, Joaquim PedIu Soares e Ctn.lpinaS, com a área de
476,97 metros quadrados, medindo .15,76 d'letros de frente ao noroeste para a avenida Nicolau
Beck:er, lado impar, distante 26,50 metros da esquina da rua Joaquim Pedro Soares, que lhe fica ao
.sudoeste, 16,00 metros de frente ao sudeste para a rua Campinas, lado ímpar, distante 28,48 metros
'da esquina da lUa Joaquim Pedro Soares, que lhe fica ao sudoeste, 29,31 metr(,s áo nordeste,
dividindo com imóvel de Nestor Ste~gleder e 31,,21 metros ao sudoeste com imóveis de Nestor
Steigleder e Município de Novo Hamburgo, e não como constou. Cód. de loco n°
01.006.00124.00l/002.
Novo Hamb.~Oede de mbro de 2013.'

. Escrevente: W 0....
, LC.AC.Prot-. n°'336.672.e 12.11.2013.
'EmoJumentos~ R$71,7Ó, SelO': 0396.04.1100001.03267 = R$O,io. Processamento Eletrônico de
, T>t"tios:R~:;,10. Selo: 0396.01.1300002.78905 =R$0t30.
• AV 3- 4.625 - De conformidade com requerimento e documentos apresentados. Nestor Steigleder e

Marieta Steigleder. mencionados na presente matrícula; eram casados pelo regime da comunhão de
bens, desde 20.09.1952, sendo que os mesmos eram inscritos no CPF sob nOs 029.650.030-53 e
38.1.193.660-34. .
Novo Hamb~~ ..:,!A~e:b}jl de 2014.
Escrevente: J.J2J~~o-
HM.AM.Prot.é 340.959, de 28.03.2014.
Emolumentos: R$56,60, Selo: 0396,04.1100001.04698 = R$O,70. ProcessamentO Eletrônico de
Dados: R$3,40. Selo: 0396.01.1400001.43487 = RSO.30.
R 4- 4.625 - ADJUDICAÇÃO:
tRANSMITENTES: As heranças de Marieta Steigleder e Nestor Steigleder.
ADQWRENTE: Assis Nestor Steigleder, brasileiro, engenheiro mecânico aposentado, inscrito no
CPF sob nO 266.157.970-20, casado com Elisa Bemadete Hansen Steigleder, pelo regime da
comunhão universal de bens, na vigência da Lei n° 6.515171, residente e domiciliado nesta cidade,
na rua Bénto Gonçalves, nO405, apartamento 702., .
A,NUENTE; Elisa Bernadete Hansen Steigleder, brasileira, professora, inscrita no CPF sob nO
236.499.090-49; casada com Assis Nestor Steigleder, pelo regime da comunhão universal de bens,
navigêncía da Lei n° 6.515/77, residente e d~cilíada nesta cidade, na rua Bento Gonçalves, n°
405, apartamento 702.
FORMA DE TÍTULO: escritura: pública de inventário e adjudicação, lavrada em 27 de março de:
2014, no 2° Tabelion.ato de Notas de Novo HambUl'go, (L 127, fi. 125, nO22862).
VALOR: R$400.000,OO.
Novo Hamb~~, ~ de ab.Y1de 2014.
Escrevente: ~""o....
HM.AM.Prot.no 340.960, de 28.03.2014. ,
Emolumentos: Rs1.611,60, Selo: 0396.09.0700003.04210 == R$13.5S. Processamento Eletrônico de

• Dados: R$3,40. Selo: 03%.01.1400001.43488 =RsO,30.
AV 5- 4.625 - De conformidade com requerimento e uccwnentos apresentados. foi registrado sob .
nO 9.619 no livro nO 3-RA. em 15.04.2014. neste Oficio. o nacto antenuncial de Assis Nestor

Cti .. pá' ••.•••••• ~ ••••••• ~ ~ • ~ ••• ~ t • , •••.••.•.•••• & •.•••••• ~ •••••••.•.•.•on nua na proxlma g,na -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-. -.-.-.- .-.-.- .-.-.-.-

t.
Rua Campinas, n° 20, Bairro: Centro - Novo Hamburgo - RS - CEP: 93510-080 - Fone: (51) 3595-4478

Email: certidoes@registrodeimoveisnh.com.br

mailto:certidoes@registrodeimoveisnh.com.br


-. •. . Página 3 de 5

Continuação da página anterior -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-;-:-:-:- ;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

MA11ÚCm.A

4.625
FLS.

2

OFíCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS
LIVRO N.o :1- REGISTRO GERAL

Novo &uuburao. do. dê

Steigleder e sua mulher Elisa Bernadete Hansen Steigleder.
Novo Hamb~, de a 'I de 2014:
Escrevente: ""a... . .
HM.AM.Prots.nos 341. • de 31.03.2014, e 340.958. de 28.03.2014.
Emolumentos; RS56,60. Selo; 0396.04.1100001.04699 = RSO,70. Processamento Eletrônico de
Dados; R$3.40. SeJo: 0396.01.1400001.434$9 =RSO.30.
R 6- 4.625 - COMPRA E VENDA: .
IRANSMlTENIES; Assis Nestor Steigleder, inscrito no CPF sob nO 266.157.970-20. engenheiro
mecânico aposentado. e sua mulher Elisa Bemadete Hansen Steigleder. inscrita no CPF sob n°
236.499.090-49. professora, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de
bens. na vigência da Lei nO 6.515/17. com pacto antenupcial registrado sob n° 9~619. no livro nO
3-RA, em 15.04.2014. neste Oficio, residentes e domiciliados nesta cidade, na rua Bento
Gonçalves, nO405, apartamento 702.
ADQUIRENTE: Sandro Incorporações de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob nO
19.010.65210001-35, com sede nesta cidade. na rua Cinco de Abril. n° 634 .
FORMA DE rtrULO: escritura pública de compra e venda çom cláusula resolutiva, lavrada em 27
de março de 2014, no 2° Tabelionato de Notas de Novo Hamburgo, (L 150, fi. 117, nO66131143).
PRECO: R$l.lSO.OOO~OO.corresponde~o RS325.000.00 ao imóvel objeto da presente matrícula.
R$500.OO0,OO ào imóvel objeto da matrícula nO 114.803 e R$32S.000.00 ao imóvel objeto da
matrícula n<>114.802, todas do livro nO 2; do qual R.$415.782,25 já recebido pelo que os
outorgantes, dão plena e irrevogável quitaçio. e o restante a outorgada pagará da seguinte forma: a)
o vator de RSI04,888~S recebido nesta data, através da Transferência Eletrônica Disponivel -
TED, para a conta nO35351, agência 8103-0 do Banco.do Brasil S/A., pelo que os outorgantes dão
quitação; e b) 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas de RSt04.888,2S, cada urna, com
vencimento da primeira parcela em 25.04.2014 e das demais em igual dia dos meses seguintes, ate
final e total pagamento. Os pagamentos serão representados por notas promissórias e deverão ser
efetuados na residência dos outorgantes ou onde e a quem estes indicarem, -previamente e por
escrito, sendo a apresentação das mesmas devidamente quitadas por qualquer um dos outorgantes.
com firma reconhecida. documentos suficientes para provar quitação do pteÇO "Cautorizarem a
outorgada a requerer sua averbação, Caso os pagamentos Sejam efetuados através de cheque ou
Transferências Eletrônicas Disponíveis - TEDs, o valor respectivo só será quitado após a sua
compensação ou confirmação do crédito. As parcelas do preço contratado serão atualizadas
mensalmente pela variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado -
INCC-M, publicado veta Fundação Getúlio Vargas - FGV, ocorrida entre março de 2014 e a do
efetivo pagamento de cada parcela, se assim a legislação o permitir. Em caso de impossibilidade de
uso deste, elegem as partes o índice que melhor reflita a inflação ocorrida no periodo. Por ser
definitiva a data ajustada para o pagamento das parcelas do preço, na mora a outorgada pagará juros
de 1% ao mês sóbre o valor ou fração e multá de 100/0sobre o valor atualizado pelo indexador entao
vigente, independente de notificaçlojudicial ou extrajudicial. A falta de pagamento de qualquer
uma das parcelas por prazo superior a 90 (noventa) dias, impliçará no vencimento antecipado do
saldo ainda vincendo. podendo os outorgantes optarem entre a execução deste pacto com todos os
acessórios ou pela resolução do contrato de pleno direito. Obrigam-se os outorgantes por si, seus
herdeiros e sucessores a fazerem a vep.da sempre boa, firme e valiosa, respQndendo pela evicção,

•

ClOM'l'IN11ANO YBRSO
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OFíCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
ÇO'MAllC",," DE NOVQ HAMBURGO - RS
LIVRO N.o2. - REGISTRO GE~

NovoHambutgo. de clt

FLS.

2
MATlÚCULA
4.625

transmitindo o domínio, posse, direito e ação; guia de arrecadação do IrBI nO 109812014~
avaliação fiscal: R$325.000,OO.
CONJ.)IOOES: as da escritura.
Novo Ham~~1 de 2014.
Escrevente: ~Q..'
HM.AM.Prot.no 340.970. de 28.03.2014.
Emolumentos: R.$I.319,1O, Selo: 0396.09.0700003.04211- R$13,5S. Processa!Jlento Eletrônico de
Dados: R$3.40,Selo: 0396.01.1400001.43490 =RSO,30.'
AV 7- 4.625 - pe conformidade com documento particular. firmado em 27 de março de 2014, fica
cancelada a cláusula resoj~ objeto do R 6-4.625, em virtude de quitação integral do saldo do
preço da compra e venda. Valor: R$629.329,SO, estando também incluidasno valor as AV 4-
114.802 e AV 4- 114.803, ambas do livro n° 2.
Novo Hambu.r,01> <}l.de de~ de 2015.
Escrevente: JJI!I~Q.,..
CT.GR.Prot.no 362.129. de 03.J2.2015.
Emolumentos: RS474,70. Selo: 0396.08.0700003.09805 = R$13.50. Processamento EJetl"ÕlÚcode
Dados: R$3.60t Selo: 0396.01.1500002.96247 =RSQ,40.
AV 8- 4.625 - De confonnidade com requerimento e documentos apresentados, as casas sob nO90S
e sin° da avenida Nicolau Becker. mencionadas na presente matricula, foram QemQlidas. C.N.D. nO
000052017-88888534 e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
~wdalli~.' .
Novo Ham:a. . jJl1~iro de ~ l' ~
Escrevente: .~ •.•• A ~ ~ ~
CS.GC.Prot.n° 373.0 1> de 11.01.2011.
Emolumentos: R$33,70, Selo: 0396.03.1500001.46560 = R$O.8S. Processamento Eletrônico de
Dados: R$4,50. Selo: 0396.01.1600002.04610 =RSO.4S.
R 9. 4.625 - EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:
DEVEDOR: S;andro Martí~ brasileiro. empresário. casado com Joice da Costa Soares, pelo
regime da separação de bens, inscrito no CPF sob n° 156.032.398-16, residente. e domiciliado na
cidade de São Leopoldo. RS. na avenida Feitoria, nO 2197. 00081, Bairro Feitoria, estabelecido com
finna individual sob a denominação de Sandro Martins ME. inscrita no CNPJ sob nO
06.049.694/0001-38. com sede na cidade de Slo Leopoldo, RS, na roa Independência, n° 945, salas
2e4. .
CREDOR .flL1Y~!ÁBJo;' Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ sob n°
90.400.888/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, SP. na avenida Presidente Juscelino
Kubitschek. nOs 2041 e 2235, Bloco A, Vila OIímpia. . .
QARANTIDORNFIDUCIANTE: Sandro Incorporações de Imóveis Ltda.. inscrita no CNPJ sob nO
19.010.65210001-35, com sede nesta cidade. na rua Cinco de Abril, nO 634.
AVALISTA: Sandro Martins, já qualificado.
CÔNJUGE00 AVALISTA: Joice da Costa Soares. brasite~ êasada. empresária, inscrita no CPF
sob n° 007.674.990-85. residente e domiciliada na cidade de São Leopoldo. RS. na avenida
Feitorià, nO 2197. 00081~ BaiJ'TO Feitoria
FORMA DE 1'ÍTULQ: Cédula de' Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro. nO

a:JN1'.INVAAllOUfA:
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MATRicULA

4.6253

OFiCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS
LIVRO N.- 2 - REGISTRO GERAL

NoYO Bambu.... de de
00331134300000oo8910, e Instrumento para Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de
Imóvel, firmados em 11 de aovembro de 2016.
VALOR: RSt.OOO.OOO,OO, estando também incluídos na garantia os imóveis objeto dos R 7-
114.802 e R 8- 114.803, ambos do livro nO 2-
PRAZO: 36 parcelas, em prestações mensais, iguais e sucessivas. com vençimento da primeira
parcela em 1l.12.2016 e vencimento da última em 11.11.2019, com valor total da parcela de
R.S39.963,18; prazo de carancla para expediçjlo da intimaçJlo: 90 dias, oontados do vencimento das
obrigações garantidas em atraso.
ENCARGOS REMUNERATóRIos: Pré-fixados: 1,82000/0 ao mês e 24.16% ao ano.
CONDICÕES: O imóvel objeto da presente matricula, foi constitufdo em propriedade fiduciária,
nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei nO 9.S 14, de 20 de novembro de 1997,
efetivando--se o desdolmunento da posse, tomanc:lo-se a garantidma fiduci8ftfe possuidora direta e ó
a:edor :fkIuçiário possuidor indireto. certo que se incoqJOt8t'-se-I.o • garantia todas as ~.
benfeitorias. construçOes e instalações que lhe Corem acrescidas. Em decoaêDcla do disposto no
parágrafo 7° do artigo 26 e 'caput' do artigo 27 da Lei nO9.514197, a propriedade do imóvel que
deixou de ser resolúvel, consolidar-5e-á em nome do credor fiduciário, por força da. mora não
purgada, e transformada em inadimplemento absoluto. deverá o imóvel ser alienado pele credor
fiduciãri~ com observtD.çia dos procedimentos previstos na Lei nO9.514/97. A alienação :filr-se-á,
sempre por público leiUlo. cxtIajudiciaJmente. Para os efeitos do disposto no art. 24, VI. da Lei nO
9.514/91, as partes avaliam o imóvel em RS454.1OO,OO, e será $E' o monetariam.ente de
acordo com a variaçAo do lGP-M. em periodicidade mensal,. a panir data da Cédula. incluindo o
valor das benfeitorias necessárias, executadas às expensas da ga.mntido fiduclante. obedecidos aos
demais ~ D<mais""",,-, •• da u1aedo •••••••••••••••.
NovoHamb ,31 .~irode2017~ ~ :
Escrevente: .t4éD- "...,.. 411:(, ••••••• ~ .

CS.GC.Prot.n0373. 89. de 11.01..2017.
Emolumentos: RSl..506,OO. Selo: 0396.09.0700003.07408'" R$19.80. Processamento Eletrônico de
Dados: RS4,SO, Selo: 0396.01.16Q0002.04611 ='RSO,4S.

AV 10- 4.625 - De conformidade com requerimento e documentos apresentados, Sandro
Incorporações de Imóveis Ltda.. mencionada na presente matricula. alterou sua denominaçlo social
para Incotporadora Martins Ltda.
NOVOHam~~de2018
Escreveme~~
LC.AC.Prot.n 391.605. de 01.~018. I
Emolumentos: R$75.4O, Selo: 0396.04.1100001.31838 "" R$3,30. ~ssaDJe:?to Eletrônico de
Dados: RS4.60. Selo: 0396.01.1700002.73550 •••R$l ,40. I

•
Certifico que a presente, extraída nos termos do ~ 1° do Art. 19, da Lei 6.015173, é cópia autêntiCa da matricula a
que se refere. Dou fé. Novo Hamburgo-RS. 14 da agosto de 2016.

lt] elari Barreta Brenner - Oficiala
[ ] Vera Maria Bueno Baltlosa - Escrevente

Tolll: R$44,1IO
Certl<lIlo5 plglr'lf" R$2:5,20(03!8l1'l1lOml.0I1m = 1U2.1Ol
Busca lIIlliltos e 8'qlN:ls: RS8,70 (03!801 ,17OOll2.74llll7 = R$1.4O)
Pmces_ eIelràialela clIáJs: RS4,Bl (lXl85.D1.17tXt1lJ2.74llB8= RSt.4O)

l
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Comarca de No\O HamburgofRS

oFíao DE REGISTROS PÚBUCOS
C/ali Barreta Brenner • Oficiala

CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste
Ofício, o livro no2 • Registro Geral, verifiquei constar na matrfcula o teor seguinte:

f...

OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS
LIVRO No. 2 - REGISTRO GERAL

NovoJfambulpJS de abri) de 2014

FLS.

lJ5l
MATRICULA
114.802

•

IMóVEL: Um terreno situado no Centro. no quarteirlo fonnado peJas ruas Silveira Martins.
Joaquim Pedro.Soares, Campinas e pela avenida Nicolan Becker. com a área de 419,92 metros
quadrados. com as seguintes inedidas e confrontações: a façe noroeste mede 15,00 metros e faz.
frente para avenida Nicolau Beclrer. lado ímpar. face esta distante 42,26 metros da esquina da rua
}oaquim Pedro Soares, que lhe fica ao sudoeste; a face nordeste mede 26,50 metros e confronta
com imóvel de Pedro Ev Barcelos. Maria Elena Barcelos, Luís Pedro Barcelos. Marcos Roberto
Barcelos. Leandro Barcelos, Adrlela Barcelos. Moisés Barcelos e Gabriel Felten Barcelos; a face
sudeste mede 15,22 metros e faz :frente para a rua Campinas. lado Impar da numeração. distante
41.46 metros da ma Joaquim Pedro Soares que lhe fica ao sudoesté. e finalmente a face sudoeste
mede 29,31 metros e confronta com imóvel d~ Nestór Steigleder. '.
PRQPRlETÁRIO: Nestor Steigleder, brasileiro, índustriário, casado com Marieta SteigJeder, pelo
regime da comunhllo universal de bens. desde 20.09.1952. insçritos no CPF If's 029.650.030.53 e
38 t .193.660-34. residente e domiciliado nesta cidade. .
PROCEDÊNCIA; T~ ~9.993.JJiO livro 3 AA, datada em 08.11.1966.
Data sopra. Escrevente; J.»C ~97a-
Emolumentos: RSI4,30. Selo; 0396.03.1200002.18549 = RSO,55. Processamento Eletrônico de
Dados: R$3.40, Selo: 0396.01.1400001.43429 = R$O.30.
R I. 114.802 - ADJUDICAÇÃO:
TRANSMITENTES: As heranças de Maneta Steigleder e Nestor Steigleder.
ADQUIRENTE; Assis Nestor SteigJeder. brasileiro, engenheiro mecânico aposentado, inscrito no
CPF sob n° 266.1:57.970-20, casado com Elisa Bernadete Hansen Steigleder •. pelo regime da
comunhão universal de bens, na vigência da Lei n° 6.51Sm. resi~ e domiciliado nesta cidade,
na rua Bc:nto Gonçalves, nO405, apartamento 702-
ANUENIE: Elisa Bernadete Hansen Steigleder •. brasileira" professora, inscrita DO CPF sob nO
236.499.090-49, casada com' Assis Nestor Steigleder, pelo regime da comunhão universal de bens.
na vigência da Lei nO 6.51sn7. residente e domiciliada nesta cidade, na rua Bento Gonçalves. nO
405. apartamento 702.
FORMA DE rtruLO; escritura púbUca de inventário e adj~cação, lavrada em 27 de março <te
2014. no 2° Tabelionato de Notas de Novo H(lmburio, (1.: 127. fi. J25, nO 22862). " .
VALOR: RS325.000,OO.' f'\ .;
Data supra.Escrevente:~""a.. •
HM.AM.Prm.no 340.960. de 28.03.2014.
Emolumentos; R$1.379,10. Selo; 0396.09.0700003.04206 -= RS13,5So Processamento Eletr6nico de
Dados: RS3.40. Seto: 0396.01.1400001.43430'" R$0,,30.
AV 2. 114.802 - De conformidade COO1 requerimento e documentos apresentados. foi registrado
sob n<>9.619, no livro n° 3-RA. em 15.04.2014. neste Oficio, o pacto antenupcial de Assis Nestor
Steigleder e sua mulher ~ipBfq1adete ~n. Steigleder.
Data supra. Escrevente~ tl.J!1~,. Q.. '
HM.AMoProts.nOg341.090, de 3 L03.2014,e 340.9S8. de 28.03.2014.
Emolumentos: lU56.60. Selo: 0396.04.1100001.04696 = RSO,70. Processamento Eletrônico de
Dados: RS3.40. Selo; 0396.01:1400001.4343t =R$O,30.
R3. 114.802. COMPRA E VENDA:
TRANSMITENTES: Assis ~esror Steigleder. inscrito no CPF sob nO 266}rJ:!.70-20, engenheiro

/jJ' ./ Cll:IIftDIUA.NOVIIII8O
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OFíCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS FLS.
LIVRO N•.••2.- REGISTRO GERAI,. 1

Novo Hambmgo,15 de abril de 2014 nBSO

mecânico aposentado, e sua mulher Elisa Bernadete Hansen Steigleder, inscrita no CPF sob nO
236.499.090-49, professora, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de
bens, na vigência da Lei nO 6.515/77, com pacto antenupcial registrado sob nO 9.619, no livro nO
3-RA, em 15.04.2014, nes~ Oficio, residentes e domiciliados nesta cidade, na rua Bento
Gonçalves, n~ 405, apartamento 702.
ADQUIRENTE: Sandro Incorporações de Imóveis Uda., inscrita no CNPJ sob nO
19.010.652/0001-35, com sede nesta, cidade, na rua Cinco de Abril, nO 634.
FORMA DE TÍTULO: escritura pública de compra.e venda com cláusula resolutivij., lavrada em 27
de março de 201:4, no 20 Tabelionato deNotas de Novo Han1burgo. (L 150, fi. 117, nO 66/31743).
PRECQ: RSI.150.000,OO, correspondendo R$325.000,OO ao imóvel. objeto da presente matricula,
R$32S.000,00 ao imóvel objeto da' matricula n° 4.625; e R$500.000;OO ao imóvel objeto da
matrícula n° 114.803, todas do livro nO 2; do qual R$41S,78~,25 já recebido pelo que os
outorgantes, dão plena e irrevogável quitação. e o restante a outorgada pagará da seguinte forma: a)
o valor de R$104.888,25 recebido nesta data,. através da Transferência Eletrônica DisponiveJ -
TED, para a conta nO35351, agência 8103-0 do Banco do Brasil S/A., pelo que os outorgantes dão
quitação; e b) 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas de R$ 104.888,25. cada uma. com
vencimento da primeira parcela em 25.04.2014 e das deJ!1ais em igual dia dos meses seguintes, até
final e total pagamento. Os pagamentos serão representados por notas promissórias e deverão ser
efetuados na residência dos outorgantes ou onde e a quem estes indiearem, previamente e por
escrito, sendo a apresentação das mesmas devidamente quitadas por qualquer um dos outorganttS,
com firma reconhecida, documentos suficientes para provar quitação do preço e autorizarem' a
outorgada a 'requerer sua averb~o. Caso os pagamentos sejam efetuados através"de cheque ou
Transferências Eletrônicas Disponiveis - TEDs, o valor respectivo só será quitado após a sua
compensação ou confirmação do crédito. As parcelas do preço contratado serão atualizadas
mensalmente pela variação acumulada do índice Nacional de Custo da Construção do Mercado -
'INCe-M. publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. ocorrida entre março de 2014 e a do
efetivo pagamento de cada parcela, se 8:ssim a legislação.o permitir. Em caso de impossibilidade de
uso deste; elegem as partes o índice que melhor reflita a inflação ocorrida no período. Por ser
definitiva a data ajustada para o pagamento das parcelas do preÇo. na mora a outorgada pagará juros
de 1%80 mês sobre o valor ou fração' e multa de 10% sobre o valoratualízado pelo indexador então
vigente, independente de notificação judicial ou el(trajudicial. A falta de pagamento de qualquer
uma das parcelas por prazo superior a 90 (noventa) dias. implicará no vencimento antecipado do
saldo ainda vin.cendo, podendo os outorgantes optarem entre a execução deste pacto com todos os
acessórios ou pela resolução do contráto de pleno direito. Obrigam-se os outorgantes por si. seus
herdeiros e sucessores a fazerem a venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção.
transmitindo o domfnio, posse, direito e ação; guia .de arrecadação do ITB! 11° 110012014 -
avaliação fiscal: RS460.000.00.
CONDICÕES: as da esct!tpra.{'\ /
Data supra. Escrevente: ~~o..
HM.AM.Prot.n° 340.970. de 28.03.2014.
Emolumentos: R$1.379,10, Selo; 0396.09.0700003.04207 = R$13,5S. Processamento Eletrônico de
Dados: R$3.40. Selo: 0396.01.1400001.43432 = R$0.30.
AV 4- 114.802 - De confunnidade com documento particular. firmado em 27 de março de 2014.

CiON"l'INDÁÁl!OUIÃ
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OFiCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO Í:IAMBl.JRGO - RS
LIVJlO N.O 2 - REGISTRO GERAL

NovoHambtll'Jl>, de de

fica cancelada a cláusula resolutiva objeto do R 3- 114.802, em virtude de quitação integral do
saldo do preço da compra e venda. Valor: RS629.329,50, estando também incluídas no valor as AV
7-4625 e AV 4-114.803, ambas do li'Vl'On° 2.
NovoHam~o. 9f ded~br,o de201S.
Escrevente:~a...
CT.GR.Prot.no 362.129. de 03.12.2015.
Emolumentos: RS474,70, Selo: 0396.08.0700003.09804 = RS13,50. Processamento Eletrônico de
Dados: RS3.60, Selo: 0396.01.1500002.96243 ""RSO.40.
R 5- 114.802 - EM ALIENAÇÃO FIDUCÍÁRIA:
DEVEDORA: Lizandra Martins - ME. inscrita no CNPJ sob nO07.999.978/0001-58. com sede na
cidade de São Leopoldo, RS, na rua Independência, n° 725, Centro. .
CREDORA FJDUCIÁRIA: Caixa. Econômica 'Federa4 inscrita no CNPJ sob nO
00.360.305/0001-04, com sede na cidade de Brasilia, DF. no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes
3/4
AVALISTA: Lizandra Martins. brasüeira. empresária, casada com Roger Flores Zimmcr, pelo
regime da separaçIo total de bens., inscritos no CPF sob nOs 296.945.998-40 e 828.622.6SQ-04,
residente e domiciliada na cidade de São Leopoldo, RS. na rua Pinheiro Machado. nO 451,
apartamento 601, Bairro Morro do Espelho.
FJDUCIANTE: Sandro Incorporações de "Imóveis Ltda.. i.nscrlta no CNPJ sob nO
19.010.652/0001-35, com sede nesta cidade, na rua Cinco de Abril, nO 634, Centro.
FORMA DE TÍWLO: Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo ã Pessoa Juridica e Termo de
Constituição de Garantia - EmpréstimolFinanciamen1O Pl Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. nO
18.0471.606.0000161-03, fumados em.OSde dezembro de 2015.
VALOR: R$200.000,OO.
PRAZO: 60 meses. com data de vencimento da primeira prestação 08.01.2016, valor da prestaÇão
'R$S.196,91; prazo de carência para expedição da intimação: 60 dias, contados da data de
vencimento do primeiro encargo mensal venc.ido e nlo pago.
JUROS: taxa de juros mensal pós-fixada: 1,59000%. e taxa de juros anual: 20,84000%.
CONDICOES: O imóvel objeto da presente matrfcula. foi~nstitufdo em propriedade fiduciária,
nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguíntesda Lei n° 9.514f97 ••modificada pelas
disposições da Lei n° 10.931/04, efetivando-se o desdobramento da posse, tomando a fiduciante
possuidora direta e a Caixa possuidora indireta, certo que se incorporar-se-io à garantia todas as
acessões, benfeitorias, melhoramentos. construções e instalações que lhe forem acresçidas. Uma
vez consolidada a propriedade em nome da Caixa, em virtude da mora não purgada e transfonnada
em inadimplemento absoluto, deverá o imóvel ser alienado pela Caixa a terceiros, por público
leilio, extnüudicialmente, com observância dos procedimentos previstos na Lei nO 9.514/97.
Concordam as partes que o valor do imóvel ora alienado fiduciariamente, para fins do disposto no
inciso VI do artigo 24 da Lei nO 9.514/97, é de 8$351.000,00, sujeito à atualização monetária a
partir da data de contratação pelo mesmo fndice utilizado mensalmente na atualizaçio da caderneta
de poupança. do dia de aniversário deste mstnnnento, reservando-se a Caixa o direi10 de pedir nova
avaliação a qualquer tempo. Demais condições: as da Cédula e do Tenno.
NOVOHamb~de2016.
Escrevente: .. >o"Q... /"'\~ ~

/ / ty./ COK'l'ImJÁltOWIdIO
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OFíCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS .
LIVRO No"2 - REGISTRO GERAL

NovoHamburgo. de de

FLS.
2

M.A1'RÍCULA -
tJ4.802

MP.GM.Prot.n° 362.299. de 09.12.2015.
Emolumentos: R$9S8~60, Selo: 0396.08.0100003.099t8 =' R$13,50. Processamento Eletrônico de
Dados: R$4.l 0t Selo: 0396.01.1500003.07827 •••iUO.40. __ .
AV 6- 114.802 - De conformidade com autorizac;ão para cancelamento da propriedade fiduciária -
alienação de imóveis,. firmado em 22- de setembro de 2016. pela Caixa Econômica Feóeral, fica
cancelada a alienação fiduciária cons1ante no R 5- 114.802, em virtUde de quitação. retornando o
imóvel a propriedade plena. de Sandro Incorporações de-Imóveis Ltda. Valor: ,RS200.000,OO.
Novo Hambur o. de set bro de 2016.
Escrevente' a..
CT .AG.Prot.nO 370.203. e 21.09.2016. .
Emolumentos: R$419,30, Selo: 0396.08.0700003.11157 =' RSI5,95. Processamento Eletrônico de
Dados: R$4,1O, Selo: 0396.01.1600001.44398 = RSO,45.
R 7- 114.802 - EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:
DEVEDOR: Sandro Martins, brasileiro. empresário, casado com Joice da Costa Soares.. pelo

, regime da separação de bens. inscrito no CPF sob nO 156.032,398-16, residente e domiciliado na
cidade de São Leopoldo. RS,. na avenida Feito~ n° 2197, 00081. Bairro Feitoria, estabelecido com
firma individual sob a denominação de Sandro Martins ME. inscrita no CNPJ sob n°
06.049.694/0ooJ-38, com sede na cidade de São Leopoldo, RS. na rua Independência, nO 945, salas
2e4. .
CREDOR FIPUÇ!.ÁRIQ: Banco Santander (Brasil) S.A., insçrito no CNPJ sob n°
90.400.888/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, SP, na avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nOS2041 e 2235, Bloco A, ViJaQUmpia.
GARANIIDORAIFIDUCIANTE: Sandro Incorporações de Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ sob 0°
19.010.65210001-35, com sede nesta cidade, na rua Cinco de Abril, nO 634.
AVALISTA: Sandro Martins, já qualificado.
CÔNJUGE 00 AVALISTA: Joice da Costa Soares, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF
sob n° 007.674.990-85, residente e domiciliada na cidade de São Leopoldo~ RS, na avenida
Feitoria, nO2191,00081, Bairro Feitoria. '
FORMA DE TÍTULO: Cédula de crédito - Bancário -' Empréstimo - Capital de Giro, nO
00331134300000008910. e Instrumento para Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de
Imóvel~ firmados em 11 de novembro de 2016.
VALOR: R$1.000.ooo,00, estando também inchridos na garantia os imóveis objeto dos R 9- 4.625
e R 8- 114.803, ambos do livro nO2. -
PRAZO: 36 parcelas, em Prestações mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira
parcela em 11.12.2016 e vencimento da última em 11.11.2019, com valor total da parcela de
RS39.963,18; prazo de carência. para expedição da intimação: 90 dias, contados do vencimento. das
obrigações garantidas em atraso.
ENCARGOS REMUNERATóRIos: Pré-fixados: 1.82000,4ao mês e 24,16% ao ano.
CONDICÔES:. O imóvel objeto da preSente matrícula, foi constituído em propriedade fiduciária,
nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei nO9.514, de 20 de novembro de 1997.
efetivando-se o desdobramento da posse, tomando-se a garantidora fiduciante possuidora direta e o
credor fiduciário possuidor indireto. certo que se ÍDCOrporar-se-ão à garantia todas as acessões,
benfeitorias, construções e instalações que lhe forem a.erescidas. Em decorrência do disposto no
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MATRicULA

114.802
FLS.

3

OFIcIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVORAM_vaGO - Rs
LIVRO N.- 2 - REGISTRO GERAL
NovoBambo..... de de

parágrafo"" do artigo 26 e 'çaput' doartígo 27 da Lei nO 9.514/97. a propriedade do imóvel que
deixou de ser resolúvel. coDSÓlidar-se-á em nome do credor fiduciário. por força da mora não
purgada. e transformada em inadimplemento absoluto; Cleverá o imóvel ser alienado pelo credor
fiduciário, com observâocia dos procedimeJ;rt.os previstos na Lei nO9.514197. A alienação far-se-á.
seJUpTepor público leillo. ex~udicíalmente. Para os efeitos do disposto no art. 24. VI., da Lei n'"
9.514/97. as partes avaliam o imóvel em R$409.000.00, e será atualizado monetariamente de
acordo com avaliação do IOP-M, em' periodicidade mensal. a partir da data da Cédula. incluindo o
valor das benfeitorias necessárias. executadas às expensas da garantidora fiduclante. obedecidos aos
demais requisi Yifios neste instrumento. Demais condições: as da Cédula e do Instrumento.
Novo Ham o. 31 janeiro de 2017. C.
Escrevente: J4Ã...;~~. -'t! ..xJlIl~

CS.OC.Prot.no37.89,dell.01.2017.
Emolwnentos: R$l.S06.00. Selo: 0396.09.0700003.07409 == RS19.80. Processamento Eletrônico de
Dados: RS4,50. Selo: 0396.01.1600002.04615 =R$O,45. .

AV 8- 114.802 _ De conformidade com requerimemc e documentos apresentados, Sandro
Incorporações de Im6veis Ltda., mencionada na presente matricula. alterou sua denominação social
para lncoIporadora Martins Ltda.
NOVOHamb~O.l de de 2018
Escrevente: . ~
LC.AC.Prot.Jt 91.605. de 01.08.2018.
Emolumentos: R$7S.40. Selo: OO1.31835סס0396.04.11 = RS3,30. Proeessamento Eletrônico de
Dados: R$4.60, Selo: 0396.01.1700002.73540 -= RSl.40 .

•
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CON'rlNtlA. NO VERSO

certifico que a presente,>extraldanostermOS.do~.1°dO. Art, ••••19, da Leí .6.015173, é cópia autêntica da matricula a
que se refere. Dou fé. Novo Hamburgo-RS, 14deagósto de 2018 ..-----....--....-

~_...~._•.:-_._.•._.:~.•_•••••••••._...•••~_.•._•••~•.•<::2_---""'------

~ •••~e~~~~:~:~n:~~âia~~sefe\ente
Tot": 1I$441JO
CertidIlo5 ~Íl ••• : RS25,20(raEI6.lXl.lf1XIXl1.01759.= RS2,70j
Busca em lilto!< e lnIlMs:R$!l,70 (ttm.01.17lXXXIl.749J1= R$1.40)
Pra:eSlllTll!l'lO eIIlrericode dIáls: R$4.EO (raEI6.Ol.17tlOOl.7812" RSl.4O)
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