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EDITAIS

APARTAMENTO ALUGA-SE

CENTRO R$ 215 MIL
Rua Miranda Azevedo 
 F: 15 991281360 (104653/3)

CENTRO R$ 800 MIL 
Rua Prof Toledo F: 15 991281360 
(104653/4)

CENTRO R$ 800 MIL 
Rua Ramos Azevedo 
 F: 15 991281360 (104653/5)

COND HORTO 
 3dorm suíte  F: 15 991281360 
(104661/1

MASCARENHAS CAMELO
2 dorm R$ 260 mil  
F: 15 991281360 (104653/1)

VL SÃO JOÃO
R$ 260 2 dorm 300m  F: 15 
991281360 (104653/2)

VL SANTANA
R$ 120 mil  F: 15 991281360 
(104661/4)

TRUJILLO R$ 350 MIL 
3dorm F: 15 991281360 (104661/2

SÃO GUILHERME
3 dorm R$ 290 mil F: 15 991281360 
(104661/3)

CAMPOLIM WAY
R$ 3.200,00 
 F: 15 991281360 (104647/2)

CENTRO R$ 1.500 
3 dormitórios 2 vagas 
 F: 15 991281360 (104647/4)

PAÇO IMPERIAL
3 dormitórios suíte 
 F: 15 991281360 (104647/3)

TRUJILO R$ 1.000
com condomínio  
F: 15 991281360 (104647/6)

TRUJILO R$ 800
2 dormitórios/suíte  
F: 15 991281360 (104647/1)

WANEL VILLE
R$ 1.400  2 dormitórios  
F: 15 991281360 (104647/5)

APARTAMENTO VENDE-SE

CAMPOLIM JK JD 
3 dorm/suíte  
F: 15 991281360 (104650/4)

JD LEOCÁDIA
R$ 230.00   
2 dormitórios suíte  
F: 15 991281360 (104648/1)

JD. MAGNÓLIA
2 dorm R$ 190 mil  
F: 15 991281360 (104648/2)

PARADA DO ALTO
2 dorm finan  
F: 15 991281360 
 (104650/3)

RESID. FAZANO
novos finan 2 dormitórios  
F: 15 991281360  (104650/1)

VILA JARDINI NOVO
3 dorm/suíte 130 metros  
F: 15 991281360 (104650/2)

JD SAÍRA
R$ 190mil  2 dorm 62m 
F: 15 991281360 (104662/2)

JD TATIANA
2 dorm R$ 80 mil + parcelas  
F: 15 991281360 (104662/1)

CASA ALUGA-SE

CENTRO R$ 2.800 
5 dormitórios  
F: 15 991281360 (104649/1)

TRUJILO R$ 800
2 dormitórios  
F: 15 991281360 (104649/2)

CASA VENDE-SE

imóveis
CLASSIDIÁRIO

PUBLICIDADE LEGAL
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 FAZ SABER, nos termos do Art. 26 da Lei nº 9.514, de 20/11/97, 

atendendo a pedido do credor fiduciário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, CNPJ/MF sob o n.º 47.865.597/0001-09, que ficam INTIMADOS a 
comparecerem neste Registro, sito na Rua Osvaldo de Jesus, n.º 45, Jardim do Paço, Sorocaba-SP, os 
devedores fiduciantes: ADRIANA REGINA DA CRUZ PEREIRA ARAUJO, RG nº 21.453.735-3-SP, CPF 
n.º 110.275.608-30, brasileira, autônoma, e seu marido JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO, RG n.º 
27.054.655-8-SP, CPF n.º 164.336.388-30, brasileiro, comerciário, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens na vigência da Lei n.º 6.515/77; ambos residentes e domiciliados na 
Alameda do Sol, nº 72, lote 27 da quadra J, Sorocaba-SP, tendo em vista que eles não foram 
encontrados no endereço informado pelo credor, a fim de efetuarem o pagamento das prestações vencidas no 
valor de R$ 22.063,41 (vinte e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e um centavos), as quais 
acrescidas de juros, multa contratual, notificação e honorários advocatícios somando-se, também, os encargos 
que vencerem até a data do pagamento, e, ainda, custas e despesas com a publicação de editais; com base 
no instrumento particular, na forma do art. 38, da Lei 9.514 de 20/11/97, registrado neste Serviço 
Extrajudicial, pertinente ao imóvel da matrícula nº 138.831 e endereço: Alameda do Sol, nº 72, Jardim 
Renascer, Sorocaba/SP. Os devedores fiduciantes terão o prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da 
última publicação do edital, para satisfazerem aquele pagamento; o não cumprimento da referida 
obrigação, a vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor dos credores fiduciários, imediatamente após o decurso do prazo de 15 dias, ou, 
nos casos de financiamento habitacional, depois de decorridos mais 30 dias, nos termos do art. 26, § 7º e art. 26-
A, § 1º da Lei n.º 9.514/97. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente não aleguem 
ignorância, expediu-se o presente, que será afixado no lugar público de costume e publicado pela imprensa 
local, por três dias consecutivos. Sorocaba, vinte e um (21) de janeiro (01) de dois mil e vinte e dois 
(2022). O Oficial (Carlos André Ordonio Ribeiro).        

  

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Sorocaba - SP 

 
Carlos André Ordonio Ribeiro 

Oficial 
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 FAZ SABER, nos termos do Art. 26 da Lei nº 9.514, de 20/11/97, 

atendendo a pedido do credor fiduciário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, CNPJ/MF sob o n.º 47.865.597/0001-09, que ficam INTIMADOS a 
comparecerem neste Registro, sito na Rua Osvaldo de Jesus, n.º 45, Jardim do Paço, Sorocaba-SP, os 
devedores fiduciantes: ROSEMERY SOUZA SILVA NOGUEIRA, RG nº 07.404.000-61-BA, CPF n.º 
373.618.028-42, brasileira, autônoma, e seu marido VALDEIR DE JESUS NOGUEIRA, RG n.º 
13.249.717-46-BA, CPF n.º 026.354.435-48, brasileiro, autônomo, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens na vigência da Lei n.º 6.515/77; ambos residentes e domiciliados na 
Alameda das Estrelas, nº 103, lote 26 da quadra L, Sorocaba-SP, tendo em vista que eles não foram 
encontrados no endereço informado pelo credor, a fim de efetuarem o pagamento das prestações vencidas no 
valor de R$ 9.948,34 (nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), as 
quais acrescidas de juros, multa contratual, notificação e honorários advocatícios somando-se, também, os 
encargos que vencerem até a data do pagamento, e, ainda, custas e despesas com a publicação de editais; 
com base no instrumento particular, na forma do art. 38, da Lei 9.514 de 20/11/97, registrado neste Serviço 
Extrajudicial, pertinente ao imóvel da matrícula nº 138.884 e endereço: Alameda das Estrelas, nº 103, Jardim 
Renascer, Sorocaba/SP. Os devedores fiduciantes terão o prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da 
última publicação do edital, para satisfazerem aquele pagamento; o não cumprimento da referida 
obrigação, a vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor dos credores fiduciários, imediatamente após o decurso do prazo de 15 dias, ou, 
nos casos de financiamento habitacional, depois de decorridos mais 30 dias, nos termos do art. 26, § 7º e art. 26-
A, § 1º da Lei n.º 9.514/97. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente não aleguem 
ignorância, expediu-se o presente, que será afixado no lugar público de costume e publicado pela imprensa 
local, por três dias consecutivos. Sorocaba, vinte e um (21) de janeiro (01) de dois mil e vinte e dois 
(2022). O Oficial (Carlos André Ordonio Ribeiro).        

  

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Sorocaba - SP 

 
Carlos André Ordonio Ribeiro 

Oficial 
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 FAZ SABER, nos termos do Art. 26 da Lei nº 9.514, de 20/11/97, 

atendendo a pedido do credor fiduciário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, CNPJ/MF sob o n.º 47.865.597/0001-09, que fica INTIMADO a comparecer 
neste Registro, sito na Rua Osvaldo de Jesus, n.º 45, Jardim do Paço, Sorocaba-SP, o devedor 
fiduciante: KELLINGTON DA SILVA SANTOS, RG nº 44.655.464-9-SP, CPF nº 410.914.638-08, 
brasileiro, autônomo, solteiro, maior, residente e domiciliado na Rua Valter Mikio Yamanaka, n.º 
232, Sorocaba/SP, tendo em vista que ele não foi encontrado no endereço informado pelo credor, a fim de 
efetuar o pagamento das prestações vencidas no valor de R$ 28.984,52 (vinte e oito mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), as quais acrescidas de juros, multa contratual, 
notificação e honorários advocatícios somando-se, também, os encargos que vencerem até a data do 
pagamento, e, ainda, custas e despesas com a publicação de editais; com base no instrumento particular, na 
forma do art. 38, da Lei 9.514 de 20/11/97, registrado neste Serviço Extrajudicial, pertinente ao imóvel da 
matrícula nº 138.949 e endereço: Rua Valter Mikio Yamanaka, n.º 232, Jardim Renascer, Sorocaba/SP. O 
devedor fiduciante terá o prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da última publicação do edital, para 
satisfazer aquele pagamento; o não cumprimento da referida obrigação, a vista da prova do pagamento do 
imposto de transmissão inter vivos, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor dos credores 
fiduciários, imediatamente após o decurso do prazo de 15 dias, ou, nos casos de financiamento habitacional, 
depois de decorridos mais 30 dias, nos termos do art. 26, § 7º e art. 26-A, § 1º da Lei n.º 9.514/97. E, para que 
chegue ao conhecimento do interessado, e futuramente não alegue ignorância, expediu-se o presente, que 
será afixado no lugar público de costume e publicado pela imprensa local, por três dias consecutivos. 
Sorocaba, vinte e um  (21) de janeiro (01) de dois mil e vinte e dois (2022). O Oficial (Carlos André 
Ordonio Ribeiro).        

  

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Sorocaba - SP 

 
Carlos André Ordonio Ribeiro 

Oficial 
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                                                          FAZ SABER, nos termos do Art. 26 da Lei nº 9.514, de 20/11/97, 

atendendo a pedido do credor fiduciário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ/MF sob o n.º 00.360.305./0001-
04, que fica INTIMADO a comparecer neste Registro, sito na Rua Osvaldo de Jesus, n.º 45, Jardim do 
Paço, Sorocaba-SP, o devedor fiduciante: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, RG nº 32.921.842-6-
SP, CPF nº 349.736.468-14, brasileiro, solteiro, maior, repositor, residente e domiciliado na Rua 
André Xavier, n.º 55, Jardim São Jorge, São Paulo/SP, tendo em vista que ele não foi encontrado no 
endereço informado pelo credor, a fim de efetuar o pagamento das prestações vencidas no valor de R$ 
69.177,58 (sessenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos), as quais 
acrescidas de juros, multa contratual, notificação e honorários advocatícios somando-se, também, os encargos 
que vencerem até a data do pagamento, e, ainda, custas e despesas com a publicação de editais; com base no 
instrumento particular com força de escritura pública, registrado neste Serviço Extrajudicial, pertinente ao imóvel 
da matrícula nº 157.174 e endereço: Rua José Rosa, n.º 207, Jardim Ipê, Sorocaba/SP. O devedor fiduciante 
terá o prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da última publicação do edital, para satisfazer aquele 
pagamento; o não cumprimento da referida obrigação, a vista da prova do pagamento do imposto de transmissão 
inter vivos, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, imediatamente após o 
decurso do prazo de 15 dias, ou, nos casos de financiamento habitacional, depois de decorridos mais 30 dias, 
nos termos do art. 26, § 7º e art. 26-A, § 1º da Lei n.º 9.514/97. E, para que chegue ao conhecimento do interessado, e 
futuramente não alegue ignorância, expediu-se o presente, que será afixado no lugar público de costume e 
publicado pela imprensa local, por três dias consecutivos. Sorocaba, vinte e um (21) de janeiro (01) de 
dois mil e vinte e dois (2022). O Oficial (Carlos André Ordonio Ribeiro).        

  

1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Sorocaba - SP 

 
Carlos André Ordonio Ribeiro 

Oficial 
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