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MATRÍCULA N°

34.570

IMÓVEL:- Data de terras sob n 02 (dois), da quadra n° 142 (cento e querem/e dois), com a área de
300,30 metros quadrados, situada no JARDIM SANTA HELENA, nesta cidade, dentro das
seguintes divisas, metragens e confrontações: "Divide-se: Com a Rua Ágata no rumo Oeste-Leste
com urna distância de 13,65 metros; com a data 3 no rumo Norte-Sul com uma distância de 22,00
metros; com a data 22 no rumo Leste-Oeste com uma distância de 13,65 metros; finalmente com
parte da data 24 c data 1 no rumo Sul-Norte com uma distância de 22,00 metros. Todos os rumos
acima mencionados referem-se ao Norte Verdadeiro". Com cadastro imobiliário sob n°48216960.
pROPRIF.T ÁRIA:- LOTEAMENTOS ORCELLO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Avenida Brasil, n°3.772, Sala 21.1, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob n" 81.450.942/000173.
REGISTJtÔ ANTERIOR:- Conforme R-4 da matricula sob n° 56.983 e matricula n° 85.464, ambas
do Reai4tvb de Imóveis 1° Oficio desta comarca. Dou fé. Maringá, lide janeiro de 2012,0 Oficial
.t
(a-)
uciana 13. de Anis - aux.
R-1-34.570 - COMPRA E VENDA - TITULO - Escritura pública de compra e venda lavrada nas
notas do 5° Tabelionato desta cidade, às fls. n° 141/143, do livro n" 92-N, em data de 18/02/2011:
ADQUIRENTE: SUELI DE CASSIA COMES, brasileira, divorciada, comerciante, inscrita no CPI'
n" 801.605.149-91 e portadora da Cl. 1223. n° 5.244.588-4-SSP/PR., residente c domiciliada na Rua
Herminio Girardi, a' 40, Conjunto Habitacional Hermann Moraes de Barros, nesta cidade;
TRANSMITENTE: LOTEAMENTOS ORCEM.° LIDA., já qualificada; VALOR: R$ 18.900,00
em 02/04/2001; recolhido o imposto de transmissão inter-vivos em 08/09/2011, sobre o valor de R$
52.852,80, cuja cópia da guia fica arquivada sob tf 053; na pasta n" 061. Cadastro Imobiliário n°
48216960. FUNREJUS recolhido conforme descrito no Mulo, cuja cópia da guia fica arquivada sob
e serventia/arq./prenot. 4.329,01 VRC i= R$ 610,39, selo de
n° 178, na pasta n° 049/F.F. Custas
autenticidade R$ 2,69, total R$ 61,X.9. Protocolo n°90.474 de 10/01/2012. Dou fé. Maringá, 17 de
janeiro de 2012.0 Oficial (a.)
r5.0-07 0
Luciamg B. de ARRIR surr
AV-2-34.570 - CONSTRUÇÃO - Conforme requerimento, firmado nesta cidade, aos 29/03/2012;
certidão de construção n" 0290/2012, expedida pela Prefeitura Municipal local, cm data de
27/01/2012 e ART n°20111298247 e 20121716536, que Ficam arquivados sob n°046, na pasta n°
037/requerimento; e CND do INSS ri° 000022012-11023585, com validade atei 21/09/2012, cuja
certidão fica arquivada sob n° 141, na pasta n° 09/CND; procedo à averbação pura constar no imóvel
da presente matricula as seguintes construções: a) residencial em alvenaria, com a área 147,23 m2,
Com projeto de 24/08/2001, alvará n" 2955 e habite-se n°3237/2005; e b) residencial cm alvenaria,
com a área de 51,14 m2, com projeto atualização em 27/01/2011 e habite-se n° 430/2012.
FUNREJUS recolhido em 02/04/2012, no valor de R$ 396,17, cuja guia/72 de n°
11111023600145872, fica arquivada sob n" 191, na pasta n° 08/Funrejus. Custas CPC e
73,05 VRC = R$ 306,40, selo de autenticidade R$ 2,69, total 125 309,09.
darq./prenot.
se
21/0 2012. Dou ('é. Maringá, 22 de maio de 2012. O Oficial
0° 92. 0'
( )
Neide Ap. Co 9P 1,- ata .
12-3-34.570 - COMPRA E VENDA - TITULO - Escritura pública de compra c venda lavrada nas
notas do 20 Tabelionato desta cidade, às fls. 093/095, do livro n° 1051-N, em data de 11/11/2013;
ADQUIRENTE: CARLOS ALBERTO GALHARDO, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
inscrito no CPF n" 837.235.529-00 e portador da Cl. IW. n° 4.941.736-5-SSP/PR, residente c
domiciliado na Rua Agata, n° 889, Jardim Santa Helena, nesta cidade; TRANSMITENTE: SUELI
DE CÁSSIA COMIS, auxiliar administrativa, já qualificada; VALOR: R$ 332.300,00 em
28/11/2011; recolhido o imposto de transmissão inter vivos em 29/11/2013, sobre o valor de RS
332.300,00, cuja cópia da guia fica arquivada sob n° 07, na pasta n° 093. Cadastro Imobiliário ri°
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48216960. FUNREJUS recolhido conforme descrito no titulo, cuja cópia da guia rica arquivada sol)
n" 139, na pasta tf 073/F.F. Emitida a 0.0.1. Cust•
'PC e serventiz • rq./prenot. 4.329,01 VRC =
R$ 610,39, selo de autenticidade R$ 2,69, total R$.4'3 ,ØÇ. Protoe
03.342 ce/12/2013. Dou
fé. Maringá, 13 de dezembro de 2013.0 Oficial (a.)
Neide Ap. LoalioteR-4-34.570 - Protocolo n° 119.662 de 14/09/2016 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TÍTULO - Nos
termos da cédula dc crédito bancário n° 071326230010338, firmada em São Paulo-SP, aos
13/09/2016, que rica arquivada sob n" 011, na pasta n" 012/cédulas; procedo ao registro para constar
que o imóvel da presente matricula foi alienado liduciariamente pelo proprietário em favor do credor
fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) SIA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschck, n°2041 c 2235, em São Paulo-SP, inscrito no CNPJ sob
n" 90.400.888/0001-42, para garantir o financiamento concedido no valor de 125 310.000,00; cuja
dívida o devedor ficlueiante se obriga a resgatar no prazo de 84 parcelas mensais, no valor de R$
7.970,50, com vencimento da primeira parcela era 1 3 / 1 0/2016 e da última em 13/09/2023; com a
taxa de juros remuneratórios efetivos de: 1,76% ao mês - 23,29% ao ano; valor da garantia fiduciária
para os fins inciso VI do artigo 24 da Lei 9.514/97 é de R$ 600.000,00, corrigidos na forma descrita
no titulo; parti os Uns estabelecidos no § 2", art. 26, da Lei 9.514/97. o prazo da carência é de 60 dias,
contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago; conforme item
4.2.1, do titulo, fica assegurado ao devedor/fiduciame enquanto adimplente, a livre utilização, por
sua conta e risco, o imóvel objeto da presente matrícula. Obrigam-se pelas demais cláusulas e
condições do titulo. Comparecendo como emitente: Carlos Alb rt Galhardo, já ualificado. Custas
CPC e serventiaárq./prenot. 2.172.96 VRC = R$ 395,48,
de autentici
$ 4,40, tel R$
399,88. Dou fé. Maringá, 16 de setembro de 2016. O Oficial (a.)
Nrid •

li

-a

R-5-34.570 - Protocolo n" 131.655 de 23/1
0/2018 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE c 'onforme requerimento da credora fiduciária, firmado em Porto Alegre/RS, aos 1 7/1
0/2018, que fica
arquivado sob n" 019. na pasta n" 111/requerimento; e, processo n" 073/2
018; procedo ao registro
para constar a consolidação da propriedade do ina vel da presente matricula em nome do credor
fiduciário BANCO SANTANDIÍR (BRASIL) S/ A, já qualificado. Recolhido o imposto de
transmissão inter vivos em data de 1 8/1 0/2018, sobre o valor de R$ 600.000,00, cuja cópia da guia
lica digitalmente arquivada. Cadastro imobiliari ) n" 48216960. Ft INRE.111S recolhido em
05/11/2018. no valor de R$ 1.200.00, cuja guia/72 d
" 140001100004111646, fica arquivada sob n°
078 na pasta n 029ft mire:lus. Imunda a 0.0.1. Cum s
servem • Ia
prema. 9.482,33 VRC
.830,09, selo de autenticidade R$ 4,67, tola
.8 ,76. ISS:
) Fadei?: $ 91,50. Dou
fé. Maringá. 06 de novembro de 2018. O Oficial (a.)
--r
•
Neide/kr) Confiou-
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Certifico e dou fé que esta cópia é exata
reprodução do original deste oficio.

Maringá, 07 de Novembro 2018.
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