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1M6VEL; Lote n° “I
(um-b6-dois-b€-trSs), com 8.590,08m2, resultante da subdivisSo do Lote de terreno n°
(um-bS-dois-be), da planta de subdivisao do lote n®‘M-B-l” (um-be-um), oriundo da subdivisSo da 4rea de
162.489,65m2, correspondente ao lote n° “1-B” (um-bS), resultante da subdivislo do lote n° 01, situado no Munidpio
de Quatro Barras, desta Comarca, com as seguintes caracteristicas: medindo 68,33m de frente para a Rua Alberto
Santos Dumont, do lado direito de quern da rua olha o imbvel mede 128,34m confrontando com a propriedade de
Granitos Quatro Barras, do lado esquerdo mede respectivamente 87,24m e 41,21m confrontando com o lote n° “l-B-2B-l” e 25,00m confrontando com o lote n° “I-B~2-B-2” (destinado ao prolongamento de rua), e na linha de fiindos
mede 110,44m e confronta-se com o loten0 “1-B-2-B-4”, sem benfcitorias.
PROPRIETARIO: JOSE LUIZ CREPLIVE, brasiietro, eng'enheiro civil, portador da Cl. n° 1.214.390-7-PR, inscrito
no CPF/MF sob n° 322.493.579-00, casado sob o regime de ComunhSo Parcial de Bens, em data de 05 de dezembro de
1992, com JOANA APARECIDA CARDOSO CREPLIVE, brasileira, economista, poitadora da C.I. n° 1.963.920-7PR, inscrita no CPF/MF sob n° 722,755.619-00, residente e domicillado no Munidpio de Quatro Barras-PR, na Rua
Elvira Hamann n° 92.
v
REGISTRO ANTERIOR: Os constantes da Matncula n° 5.885, do Livro 02-RG, desta Serventia.
OBSERVACOES: l - A presente matricula foi aberta atendendo a requerimento firmado pelas partes interessadas no
Munidpio de Quatro Barras-PR, aos 21 de mar90 dc 2013, e em virtude da subdivisSo do Lote de terreno n° “1-B-2-B”
(um-be-dois-bfi), da planta de subdivtsSo do lote n0 “l-B-1” (um-bS-um), oriundo da subdivisao da area de
162.489,65m1, correspondente ao lote n° “1-B” (um-be), resultante da subdivisao do lote n® 01, situado no Munidpio
de Quatro Barras, desta Comarca, constante da Matricula n° 5.885 do Livro 02-RG desta Serventia. Junto ao aludido
requerimento, que flea arquiyado nesta Serventia sob n° 35.850, encontra-se o memorial descritivo e Planta desse
terreno subdividido, aprovada pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras-PR e a Anota92o de Responsabilidade
T4cnica - ART n° 20130705197, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Parani CREA/PR; II - Os elementos omissos no registro anterior (metragens e confronta95es), foram supridos no titulo
apresentado, por deciarapSo e responsabilidade das partes, confonne autoriza o item 16.2.7.1, Se93o 2, Cap. 16, do
C6digo de Normas da Corregedoria Geral da Just^a do Estado do Parana. Protocolo n° 35.850 de 30/08/2013. Custas:
30 VRC = RS4.23. DOU F£. CAMPINA GRANDE DO SUL, 30 DE AGOSTO DE 2013. (a)
OF1C1AL DO REGISTRO.
R-0J/13.014 - Protocolo n0 35.853 de 30/08/20J3 - Por Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada 2s fls. 177/179
do livro 187, aos 21 dc mar9o de 2013, nas notas daTabeliade Quatro Barras, deste Foro Regional de Campina Grande
do Sul, Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba-PR, JOSE LUIZ CREPLIVE e sua esposa JOANA
APARECIDA CARDOSO CREPLIVE, brasileiros, casados pelo regime de ComunhSo Parcial de Bens aos 05 de
dezembro de 1992, ele engenheiro civil, ela economista, portadores, respectivamente, das C.I. n°s 1.214.390-7-PR e
1.963.920-7-PR, inscritos nos CPF/MF sob n°s 322.493.579-00 e 722.755.619-00, residences-e domiciliados no
Munidpio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n" 92, VENDERAM. sem conduces, o imovel objeto desta
matricula, 3 GRANITTO - ROCHAS ORNAMENTA1S LTDA ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 13.235.964/0001-60, com sede no Munidpio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n° 125,
pelo pre90 certo e convencionado de R$60.000.00 tsessenta mil reals), incluldo neste os lotes n°s “l-B-2-B-l” (umbe-dois-bfi-um) e “1-B-2-B-4” (um-be-dois-be-qoatro), constantes - respectivamente - das Matriculas n°s 13.012 e
13.015, do Livro 02-RG desta Serventia, atribuindo-se ao lote n° “l-B-2-B-r’ (um-b£-dois-be-um) o valor de
R$10.172,00 (dez mil e cento e selenla e dois reais), ao Lote n° “1-B-2-B-4” (um-b6-dois-b€-quatro) o valor de
R$25.652,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e cinqilenla e dois reais), e ao presente imbvel o valor de R$24.176,00
(vinte e quatro mil e cento e setenta e seis reals); importancia aquela que confessaram haver recebido em moeda
corrente e legal deste Pais, da qual deram plena, geral e irrevogivel quita92o de pagos e satisfeitos para nunca mais a
repetir. OBSERVACOES: .1-0 aludido imovel encontra-se cadastrado com a IndicacSo Fiscal n°
01.04.01.007.0268.001: II - Foram apresentadas 2 Tabelia, quando da lavratura da Escritura: CertidSo Negativa de
Distribui9So de A99es e Execu95es Civeis, Fiscais e Criminals em notne do vendedor com cbdigo de controle n°
3e059b5add6be55d92852ae57fe9aef6, e em nome da vendedora com cbdigo de controle n°
f6afb7ea67f86233ddf2807dd925049, emitidas aos 04 de mar9o de 2013, pela Justi9a Federal; Certidao Negativa de
D2bitos Tributarios e de Dlvida Ativa Estadual n° 10139840-41 cm nome do vendedor, e n° 10139833-77 em nome da
vendedora, emitida aos 04 de mar90 de 2013, pela Secretaria de Estado da Fazenda; CertidSes Negativas n° 1856/2013
em nome do vendedor, e n® 1857/2013 em nome da vendedora, emitidas aos 05 de margo de 2013, pela Justipa do
Trabalho da Vara de Pinhais-PR; CertidOes Negativas n° 22676/2013 em nome do vendedor, e n° 22677/2013 em nome
da vendedora, emitidas aos 06 de niarpo de 2013, pela Justipa do Trabalho da Vara de Curitiba-PR; Certidao Negativa
de D^bitos Trabalhistas n° 24169257/2013 em nome do vendedor, e n° 24169267/2013 em nome da vendedora,
emitidas aos 05 de marpo de 2013, pelo Tribunal Superior do Trabalho; e CertidSes de Distribuipao Civel Negativa n°
839/2013 em nome do vendedor, e Positiva it® 840/2013 em nome da vendedora. emitidas aos 04 de marpo de 2013,
pelo Oficio do Distribuidor e Anexos deste Foro Regional de Campina Grande do Sul-PR. Emitida a Declarapao sobre
Operapdes Imobiliarias - DOl. por este Servipo Registral. FUNREJUS: R$)20,00 - Guia n® 11095017000030271,
recolhida em 27 de marpo de 2013. 1TBI: Guia n® 149/2013 - VVI: RS206.161,92. Custas: 4.312 VRC = R$607,99.
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Selo Funarpen: R$2,69. DOU Ffe. CAMP1NA GRANDE DO SUL, 30 DE AGOSTO DE 2013. (a)
OF1CIAL DO REGISTRO.
L
R-02/13.014 • Protocolo n® 35.907 de 06/09/2013, reaprescntado cm 24/09/2013 - Aos 23 de setembro de 2013, no
Municipio de Curidba-PR, a empresa GRAN1TTO - ROCHAS ORNAMENTATS LTDA ME, inscrita no CNF/MF
sob n0 13.235.964/0001-60, com sede no Municfpio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n° 125, Centro, emitiu
cm favor do credor BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12', com sede no
Municfpio de Osasco-SP, no nucleo administrative denominndo “Cidadc de Deus”, s/n°, a CEDULA DE CRfePITO
BANCARIO n8.237/3127/000001. da qual uma via fica arquivada ncsta Serventia sob n° 35.907, no valor dc
RS917.504.16 fnovecentos e dey.cssctc.mil. ouinhentos e qufltro reals c dezesseis centavos), obrigando-se a liquidar a
dfvida resultante da respcctiva Cddula de Crddito. acrescida dos encargos na forma ali prevista, em 60 (sessenta)
parcelas. vencendo-sc a primeira em 30 de mar?o dc 2014 e as detnais no mesmo dia dos meses subseqtlentes. com
vencimemo da tiltima em 28 de fevereiro dc.20l9. calculadas com base nas taxas de juros efetiva de 1,65% a.m. e
21,65% a.a., que foram aplicados de forma capitalizada (incid£ncia de juros sobre o capital ocrescido dos juros
acumulados no periodo anterior), na periodicidade di&ria, tomando-se como base o ano comcrcial de 360 dias, incidentes
sobre o saldo devedor a panir da data da libcrafSo do erddito Jia conta-corrente da Emitente atd a data do vencimcnto de >
cada uma das parcelas; e, em garantin do pagamento da dlvida, bem como do ficl cumprimento de todas as obriga^es ;
assumidas na aludida Cddula, a empresa GRAN1TTO - ROCHAS ORNAMENTATS LTDA ME, supra identificada,!
tendo como Avalistas: MATHEUS F1L1PE POLETTO CARDOSO, brasileiro, empresdrio, solteiro, portador da C.l.
n0 7.822.215-8-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 054.563.569-10, com cndere?o no Municipio de Quatro Barras-PR,
na Rua Elvira Hamann n° 01, Centro; S1LVANA POLETTO CARDOSO, brasileira, empresdria, casada, portadora da
C.l. n° 1.490.976-1-SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob n° 965.795.799-00, com endcre?0 no Municfpio de Quatro BarrasPR, na Rua Elvira Hamann n6 01, Centro; e PAULO ROBERTO CARDOSO, brasileiro, empresdrio, casado, portador
da C.l. n° 1.963.768-9-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 544.888.189-00, com enderepo no Municfpio de Quatro
Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n° 01, Centro, alienou fidneinriamente o imdvel objeto desta inatrlcula para o credor
fiducidrio BANCO BRADESCO S/A, jd identificado, nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei n®
9.514/97; com a garantia fiducidria abrangendo o aludido imbvel e todas as acessOes, melhorarnentos, constni9Bes,
instalapdes, benfeitorias e pertenpas existentes e que Ihe forem cventualmente acrescidas e vigorard pelo prazo
nccessdrio ft reposi^So integral do capital financiado c scus rcspeclivos encargos, inclusive rcajustes monetdrios,
pcmianecendo Integra atd que a Emitente cumpra integralmente todas as obrigafQes contratuais e legflis vinculadas ao
referido negdcio, ficando em conseqltfincia constituida a propriedadc fiducidria dc dito imdvel em nonve do BANCO
BRADESCO S/A, antes identificado, na-forma do artigo 23 da Lei n° 9.514/97, efetivando-se por forfa da lei o
desdobramento da posse, tomando-se a devedora-fiduciante possuidora dircta e o credor fiducifirio possuidor indireto e
p'roprietdrio fiducidrio do imbvel objeto da garantia fiducidria. Para os efeitos do artigo 24,-Vl, da referida Lei. as partes
avaliam estc imbvcl cm RS2.200.000,00 (dois mithdes e duzentos mil reais). O atraso no pagamento das prostates
conferird ao credor o direito de intimar a devedora, na forma e para os efeitos do artigo 26 da mencionada Lei, ficando
estabelecido no referido Contrato que vencida e n2o paga, no todo ou em parte, qualquer prestaijao ou obriga$9o
decorrente da referida Cddula, a devedora terd urn prazo de carencia dc 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do
ddbito, acrescido dos encargos contratuais e legais; decorrido o respective prazo, sem que a obrigaeSo seja adimplida, a
devedora serd intimada na ibrma da lei, a requerimento do credor, para que no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
reputar-se em mora, satisfaija a presta^o e/ou a obriga^do vencidas c as que se vencerem atd a data do pagamento,
acrescidas dos encargos contratuais e legais, inclusive tributos e taxas imputdveis ao imdvel que tiverem sido pagas pelo
credor, aldm das despesas de cobrampa e de intinia<?ao. Demais cldusulas, termos c condifBes constam no aludido
instrumento. A Cddula supra citada foi registrada lambdm no Livro 03 - Registro Auxiliar desta Serventia sob n® 1.885.
OBSERVACAO: Foram apresentadas, quando da lavratura da Cddula: Certidflo Negativa de Ddbitos Relatives ds
ContribuicBes Previdencidrias e ds de Terceiros n® 002102013-14001964, emitida em 22 de .inaio de 2013,, pela
Secretaria da Rcccita Federal do Brasil; e Certiddo Conjunta Negativa de Ddbitos Relatives aos Tributos Federate d
Dlvida Ativa da Unido, eddigo dc cqntrolc n® 1136.0A1B.3531.0191, emitida ern^ 17 de.juntiqvde 2013„ geja
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional - Secretaria da Rcccita Federal do Brasil, ambas,etn.nome,da cmpr.esa Emitente
da Cddufa. Fl/NRE/US: RS817,80 - Guia n° 13068002200029672, recolhida cm 06 desetembrq.de 2013. Custas: 630
VRC = RS88.83. Selo Funarpen: R$2,69. DOU FE. CAMPINA GRANDE DO SUL, 24 DE SETEMBRO DE 2013’(a)
OFICIAL DO REGISTRO.
AV-03/13.014 - Protocolo n® 38.379 de 16/07/2014 - Conforme Instrumento Particular de Aditamento d Cddula de
Crtdito Bancdrio n® 237/3127/000001, ftrmado no Municfpio dc Curitiba-PR, aos 04 de junho de 2014, da qual uma via
fica arquivada fiesta Serventia sob n® 38.379, em que figuram como Emitente: CRAN1TTO - ROCHAS
ORNAMENTAIS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob n® 13.235.964/0001-60, com sede no Municipio de Quatro
Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n® 125, Centro; como Credor: BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob
n® 60.746.948/0001-12, com sede no Municipio de Osasco-SP, no ndclco administrative denominado “Cidade dc Dcus”,
s/n®; e como Avalistas e Devedores Soliddrios: MATHEUS FIL1PE POLETTO CARDOSO, brasileiro, empresdrio,
solteiro, portador dd C.l. n® 7.822.215-8-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n® 054.563.569-10, com enderc$o no
Municipio de Quatro Barfas-PR, na Rua Elvira Hamann n® 01, Centro; S1LVANA POLETTO CARDOSO, brasileira,
empresdria, casada, portadora da C.l. n® l .490.976-1 -SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob n° 965.795.799-00, com endercso
do Municfpio dc Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n® OJ, Centro; e PAULO ROBERTO CARDOSO,
brasileiro, empresdrio, casado, portador da C.l. n® 1.963.768-9-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n® 544.888.189-00,
. com endere$o no Municipio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n° 01, Centro, procede-se a csta averba^So
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para consignar que foi gditada a Cidula de Crfdito Bancdrio n° 237/3127/000001, a que se refere o R-02 da presente
Matrfcula e o Registro n0 1.885 do Livro 03-Registro Auxiliar desta Serventia, para o fim de retificar as suas
caracterfsticas, inclusive os valores, taxas de juros e datas de vencimento das parcelas vincendas, as quais passaram a
vigorar nos termos e condi?aes estabelecidas no Quadra IV do aludido Aditivo, quais sejam: Valor: R$917.508,61
(novecentos e dezessete mil, quinhentos e oito reals e sessenta e um centavos), Prazo Operacao: 60 (sessenta) parcelas,
£?ata Libera93o Qr^dito: 30/09/2013, Taxa Juros Efetivo: 1,65% a.m., Taxa Juros Efctivn: 21,63% a.a., Regime: Pr6FixaijSo, Perfodo de capitelizacSo: dtdria, Vencimento da primeira Darcela: 30 de mar?o de 2014, Vencimento da ultima
garcela. 28 de fevereiro de 2019. Constou, ainda, no aludido Aditivo que as garantias inicialmente constitufdas na
C6dula e/ou vinculadas 4 mesma e nSo alterada por este Aditivo, permanecerdo em pleno vigor atd a final e integral
liquidate de todas as obrigatftes assumidas pela Emitente e pelos Avalistas na C6dula e sens aditivos. Os Avalistas da
Cddula compareceram no respectivo Aditivo, na condifSo de devedores solid^rios, declarando-se cientes e de pleno
acordo com todos os seus termos e condi$0es, responsabilizando-se incondicionalmente com a Emitente pelo
cumprimento de todas as obrigafdes, pecunterias ou nSo, por ela assumidas na C6duia e neste Aditivo. A Emitente
ratificou as obriga?0es assumidas na C6duia e Aditivos celebrados anteriormente, de pagar a divida em dinheiro e
reconheceu a mesma como certa, Uquida e exigivei no seu vencimento. As partes ratificaram, ainda, em todos os seus
termos, as cldusulas, itens e demais condi90es estabelecidas na C6dula ora aditada, inclusive as garantias nela
constituidas, nSo expressamente alteradas pelo aludido Aditivo. Demais termos, clSusulas e condi?5es constam do
aludido titulo. OBSERVACAO: Foram apresentadas nesta Serventia: CertidSo Negativa de D^bitos Relatives is
ContribuifOes Previdencidrias e is de Terceiros n° 191562014-88888964, emitida em 02 de julho de 2014, pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e CertidSo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Ddbltos Relatives aos
Tributos Federais e i Divida Ativa da UniSo, eddigo de controle n° 38F9.EC20.2F4F.D8BE, emitida em 02 de julho de
2014, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, ambas em nome da
empresa Emitente da Cddula. Custas: 63 VRC = R$9,89. DOU Ft. CAMPINA GRANDE DO SUL, 16 DE JULHO
DE 2014. (a) L Kj
^ ^ ^FICIAL DO REGISTRO.
AV-04/13.014 - Protocolo n° 47.186 de 21/07/2017 - Confoi-me requerimento firmado pela parte interessada no
Municipio de Quatro Barras-PR e que fica arquivado nesta Serventia sob n° 47.186, procedo a presente averba^io para
consignar a transformacio de sociedade Umitada para empresa individual de responsabilidade Umitada - EIRELI,
passando a proprietiria do im6vel objeto desta matncula, GRANITTO - ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA ME,
antes mencionada, a ter a denominafSo social de “GRANITTO - ROCHAS ORNAMENTAIS EIRELT - ME”,
como faz prova a Altera^So Contratua! n° 3, registrada em data de 31 de outubro de 2016 na Junta Comercial do Estado
do Par<mi sob n° 20166534650, anexa ao aludido requerimento. FUNREJUS: R$2,73 - Guia n° 14000000002788704-4.
Custas: 60 VRC = R$10,92. DOU Ft. CAMPINA GRANDE DO SUL, 02 DE AGOSTO DE 2017. (a)
j. ^
jc — OFICIAL DO REGISTRO.
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AV-05/13.014 - Protocolo n° 47.188 de 21/07/2017 - Confomie rnstrumento Particular de Aditamento i C6dula de
Credit© Bancdrion® 237/3127/000001, firmado no Municipio de Curitiba-PR, aos 19 de maio de 2017, daqual uma via
fica arquivada nesta Serventia sob n° 47.188, em que figuram como Emitente: GRANITTO - ROCHAS
ORNAMENTAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 13.235.964/0001-60, com sede no Municipio de
Quatro Barras-PR, na Rua Alberto Santos Dumont n° 340, Centro; Credor: BANCO BRADESCO S/A, insento no
CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12, com sede no Municipio de Osasco-SP, no nucleo administrativo denominado
“Cidade de Deus”, s/n°; e como Avalistas: MATHEUS FILIPE POLETTO CARDOSO, brasileiro, solteiro, maior,
empresdrio, portador da C.l. n° 7.822.215-8-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 054.563.569-10, residente e
domiciliado no Municipio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n° 1, Centro; SILVANA POLETTO
CARDOSO, brasileira, casada, empresdria, portadora da C.l. n0 1.490.976-1-SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob n°
965.795.799-00, residente e domiciliada no Municipio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n° 1, Centro; e
PAULO ROBERTO CARDOSO, brasileiro, casado, empresdrio, portador da C.l. n° 1,963.768-9-SSP-PR, inscrito no
CPF/MF sob n° 544.888.189-00, residente e domiciliado no Municipio de Quatro Barras-PR, na Rua Elvira Hamann n°
1, Centro, procede-se a esta averba<?ao para consignar que FOI ADITADA a Cddula de Crddito Bancdrio n®
237/3127/000001, a que se refere o R-02 e a AV-03 da presente Matrfcula e o Registro n® 1.885 do Livro 03-Registro
Auxiliar desta Serventia e a sua AV-01, para o fim de realizar as seguintes altera$5es: 1) - Retificacao da Taxa de
Juros: Retificapdo da taxa de juros anterionnente estabelecida, consoante os percentuais indicados no Quadro 11-3.1 e
Quadra IJ-3.2 deste Aditivo, para taxa descrita a seguin Taxa de Juros Efetiva de 1,5590001% a.m. e Taxa de Juros
Efetiva de 20,3984779% a.a.; 2) - Prorrocacao do Prazo de Vencimento da Cddula: ProrrogapSo do prazo de
vencimento da C6dula por mais 1.837 (um mil e oitocentos e trinta e sete) dias, fixando seu vencimento para 30 de
maio de 2022; 3) - IncorporacSo de Parcelas: IncorporapSo do valor principal e dos encargos relatives ds parcelas 34
(trinta e quatro) a 38 (trinta e oito), vencidas respectivamente, em 30 de dezembro de20l6, 30 de Janeiro de 2017, 28
de fevereiro de 2017, 30 de marpo de 2017 e 30 de abrii de 2017 ao saldo devedor, os quais serSo diluidos nas demais
parcelas vincendas. Em virtude do disposto neste item, o saldo devedor passa a representar o valor de R$609.290,72
(seiscentos e nove mi), duzentos e noventa reals e setenta e dois centavos); 4) - Alterac8o da Taxa de Juros:
AlterapSo da taxa de juros anterionnente estabelecida, consoante os percentuais indicados no Quadro VJ-1.2 e Quadro
VI-}.3 deste Aditivo, para taxa de juros descrita a seguir: Taxa de Juros Efetiva de 1,5590000% a.m. e Taxa de Juros
Efetiva de 20,3984800% a.a.; 5) - Alteracao das CondicOes de Pagamento de Parcelas: Ficam modificadas as
condipGes de pagamento das parcelas objeto da C6dula/Aditivo(s) em razSo das alterapfies descritas no Quadro VI-2,
Quadro VI-3 e Quadro VI-4 deste Aditivo, da forma disposta neste Termo Aditivo; 6) - Retificacao da Descricao da
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Garantia Real: As partes aven?am aditar a Cdduia para retificar os dados da garantia, que passa a ser descrita e
caracterizada nos terrnos a seguir: Imdvel: Lote n°
(um-be-dois-be*tr6s), descrito e caracterizado na
presente Matricula, Valor total da garantia: R$2.200.000,00 (dois milhSes e duzentos mil reals); Percentual da garantia
em relafSo ao principal: 40,91%. Constou, ainda, no respective Aditivo que a(s) garantia(s) constitulda($) na C^dula,
no(s) aditivo(s) e/ou no(s) instrumento(s) a ela vinculado(s), permanecerSo em pleno vigor at6 a final e integral
liquidafSo de todas as obriga?6es assumidas na C^dula, no(s) aditivo(s) e/ou no(s) instrumento(s) a ela vmculado(s),
pela Emitente, pelos Avalistas e Garantidores qualificados na C&iula, no(s) aditivo(s) e/ou no(s) instrumento(s) a ela
vinculado(s). Conforme aplicdvel, os Avalistas compareceram no respective Aditivo, na condi^o de devedores
soliddrios, declarando-se cientes e de pleno acordo com todos os seus termos e condiqdes, responsabilizando-se
incondicionalmente com a Emitente pelo cumprimento de todas as obriga^des, pecunidrias ou nSo, por ela assumidas
na Cddula, neste Aditivo, e nos demais, se aplicdvel. A Emitente ratificou a sua obriga^do, assumida na Cddula, de
pagar a divida em dinheiro e reconheceu a mesma como certa, Hquida e exigivel no seu vencimento. As partes
ratificaram, ainda, em todos os seus termos, as cldusulas, itens e demais condiqOes estabelecidas na Cddula e/ou
aditivo(s), inclusive a(s) garantia(s) constituldas, n3o expressamente alteradas por este Aditivo. Demais tennos,
cldusulas e conduces constam do aludido tltulo. OBSERVACCES: I - Foi apresentada nesta Serventia a CertidSo
Positiva com Efeitos de Negative de Ddbitos Relatives aos Tributes Federais e d Divida Ativa da UniSo, eddigo de
controle n° 7A68.CAD1.9DFD.9152, emitida em 16 de junho de 2017, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em nome da empresa Emitente/Devedora da Cddula; H - Foram efetuadas
consultas 4 base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, eddigo Hash n°
48db.bf69.43fe.8d59.a9f2.8842.7498.5d9d.de93.56e6, no numero do CNPJ/MF de Granitto - Rochas Omamentais
Eireli - Me; eddigo Hash n° 2401.69e9.27eb.0100.55d8.afad.036f.bd35.041d.40ad, no numero do CPF/MF de Matheus
Filipe Poletto Cardoso; c6digo Hash n° 17c5.d0b6.e81c.e7f8.7e52.0250.ce63.3829.aa8d.b882, no numero do CPF/MF
de Silvana Poletto Cardoso; eddigo Hash rt° ac5a.cdef,5f54.069f.7153.7c3d.ef43.5be8.0de5.9f0a, no numero do
CPF/MF de Paulo Roberto Cardoso; e c6digo Hash n° 7a30.fe86.844e.6844.00b3.3a67.7ddb.561f.le7e.31a5, no
numero do CNPJ/MF de Banco Bradesco S/A, todas na data de 26 de julho de 2017, mencionando nSo haver nenhum
resultado encontrado. FUNREJUS: R$2,86 - Guias n's 14000000002791758-0 e 14000000002805010-5. Custas: 63
—e> |V ^ —
VRC = R$ 11,46. DOU FE. CAMP1NA GRANDE DO SUL, 02 DE AGOSTO DE 2017. (a) 1
OFICIAL DO REGISTRO.

■ REGISTRO t
Conwca da Rogia>
C«fi(lt>a-PR.
Camplna Gr

]
1

Adrianroa

(
?
,
;

_ . Luciana Lava
^dlana Aparacida
CamHa Ap* Ribain:
.... EaOfBv^ntrj. h
............................1

A_V-06/i3.014 - Protocolo n° S0.240 de 24/09/2018, reapresentado em 17/10/2018 - EXISTfcNCIA DE AC^O De conformidade com o Oficio n° J206/2018, expedido aos 17 de outubro de 2018 e recebido via “sistema
mensageiro TJPR”, visando o cumprimento da respeitdvel decisSo proferida pela MM. Julza de Direito da Vara Civel
e Anexos deste Foro Regional de Campina Grande do Sul, Comarca da RegiSo Metropolitana de Curitiba-PR, Dr*
Luciana Benassi Gomes Carvalho, nos autos de Demarcatbria sob n° 0006748-23.2017.8.16.0037, em que figuram
como Autores: ELB SOLUgOES ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n°
08.150.847/0001-64; e EUGENIO DE LIMA BRAGA, inscrito no CPF/MF sob n° 468.006.899-04 e como Rbus*
GRANITTO - ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA ME, inscrito no CNPJ/MF sob n° 13.235.964/0001-60; e
MUNIClPIO DE QUATRO BARRAS, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.105.568/0001-39, procede-se a esta
averba?ao para consignar a existSncia da aeflo acima descrita, para que haja conhecimento de terceiros; sendo o
valor atribuido 4 causa de R$30.000,00 (trinta mil reais). FUNREJUS: R$ 15,20 - Guia n° 14000000004097927-5,
recolhida em 26 dc outubro de 2018. Custas: 315 VRC = R$60,80. DOU FE. CAMPINA GRANDE DO SUL, 26 DE
OUTUBRO DE 2018. (a)
OFICIAL DO REGISTRO.
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AV-07/13.014 - Protocolo ii° 54.923 de 02/06/2020, reapresentado em 02/07/2020 e em 31/07/2020 CONSOLIDACAO DA PROPRIEDADE FIDUCIAR1A COM RESTRICAO DE DISPONIBILIDADE Consoante requerimento firmado no Municipio de Londrina-PR, aos 28 de julho de 2020, pelo credor fiducidrio
BANCO BRADESCO S/A, identificado no R-02, AV-03 e AV-05, e que fica arquivado neste Service Registral sob n°
54.923, procede-se a esta averba9ao para consignar a CONSOLIDACAO DA PROPRIEDADE do imbvel objeto da
presente Matricula, em favor do credor e proprietdrio fiducibrio, antes mencionado, nos termos do §7°, do artigo 26 da
Lei n° 9.514/97, instrutdo com a notifica$So por inadimplSncia feita 4 fiduciante GRANITTO - ROCHAS
ORNAMENTAIS EIRELI - ME, j4 identificada, transcorrido 0 dccurso do prazo sem purga^So de mora, e
acompanhado do comprovante do pagamento do imposto de transmissSo devido, arquivado junto ao aludido
requerimento; sendo que sobre a propriedade ora consolidada incide a restrifSo de disponibilidade decorrente do artigo
27 do mesmo diploma legal, ou seja, o proprietdrio somente poder4 alienar o imbvel levando-o a ptiblico leiiao.
OBSERVACOES: I - Foram efetuadas consultas 4 base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, eddigo Hash n° 3c52.f9bf.0d50.38d3.a679.7f3f.7f82.a237.c0fl.eaaI, no numero do CNPJ/MF de Banco
Bradesco S/A; e cbdigo Hash n° 08d7.e76e.4d33.e0a8.58ac.9422.0080.bb45.caa0.25b3, no numero do CNPJ/MF de
Granitto - Rochas Omamentais Eireli - Me, ambas na data de 03 de agosto de 2020, mencionando n2o haver nenhum
resultado encontrado; II - Em cumprimento 4 respeitbvel decisao proferida pela MM. Julza de Direito da Vara Civel e
Anexos deste Foro Regional de Campina Grande do Sul, Comarca da RegiSo Metropolitana de Curitiba-PR, Dr*
Luciana Benassi Gomes Carvalho, nos autos dc Demarcatbria sob np 0006748-23.2017.8.16.0037. acha-se averbada a
existSncia.da acao antes descrita, para que haja conhecimento de terceiros, conforme o contido na AV-06 desta
Matricula. Emitida a Declara^So sobre Opcra95es Imobiiiarias - DOI por este Servigo Registral. FUNREJUS:
R$5.197,39 * Guia n° 14000000005766643-7. recolhida ern 02 de junho de 2020; e R$0,82 - Guias n0s
14000000005970834-0 e 14000000005970835-8, recolhidas em 10 de agosto dc 2020. 1TB1: Guia n° 134/2020 - VVI:
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R$2.598.696,98. ISS: R$20,81. FADEP: R$20,81. Selo Fimarpen: R$4,67. Emolumentos: 2.156 VRC = R$416JH.
OFIC1AL DO
DOU F£. CAMP1NA GRANDE DO SUL, 20 DE AGOSTO DE 2020. (a) [ ^ ^
^
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REGISTRO DE IMOVEIS
IMOVE/S
■ Metropolitana de
F0 Regional de
mtadoSui
Rlcha
>ai

xJoekl Rlcha
Jelli Sala da S*
<toe Sanloe S •

Comarca da Regiao Metropolitans de Curitiba-PR
< Foro Regional de Campina Grande do Sul
CERTIFICO que a presente fotocdpia 6 reproduce fiel da matricula n° 13.014, Certlfico mais.
que foi emitida por esta Serventia lmobili£rta a Nota de Dilig&ncia Registral n° 675/2020Prenotagdo n° 55.642, do Livro 01 - Protocolo desta Serventia, de 26/07/2020, cujo titulo 6
Oflcio n° 243/2020 gsbr, datado de 25/08/2020 expedido pela r. Juizo de Direito da Vara Civel
deste Foro Regional de Campina Grande do Sul, Comarca da Regi3o Metropolitana de CuritibaPR, nos autos de Tutela Antecipada Antecedents sob n° 0003378-31.2020.8.16.0037, em que
soiicita que haja a abstengSo de dar continuidade ao procedimento de consolidate de
propriedade fiducteria e figuram como Reauerente: GRANITTO ROCHAS ORNAMENTAIS
LIDA; Reouerido: BANCO,BRADESCO S/A. O referido 6 verdade e dou fe.
REGISTRO DE IMOVEIS
Camp. G. do Sul, 27 de agosto de 2020.
Comarca d« ReglSo Metropolitana de
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Consulte esse selo em http://funarpen,com.br

DE IMOVEIS
to MetropoUtaha 4a
of© Regional de
.randedoSut
no Rlcha
)«eMI

\randoekl Weh®-..
ta Belli Sala da Silv
,trodoeSan*P*s'

h*
W
■
O
H-

s

S;
2.

^ 8
5
z

