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IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Vaga de garagem n. 62 (sessenta e dois), subsolo, do

Condominio Edificio Philadelphia, de frente para a Rua Jacob Holzmann, 233 (duzentos
e trinta e três), com area real privativa de 12m'., area real de uso comum de 12m'08dm',

area real total de 24m'08dm', fraçãn Ideal do terreno de 0,0012531 e quota de terreno de
. 5m'5062cm', no lote de terreno denominado A, oriundo da unificação dos lotes n. 1,2,3,

4,5,6/2,6/3 e 12, da quadra n. 2 (cais), de forma irregular, quadrante SoE, indicação ca-
dastrai n. 08.6.52.89.0385.219, situado na Vila Capote, Bairro de Olarias, distante 35m

(trinta e cinco metros) da Travessa i)liveira Belo, medindo 55m60cm (cinqüenta e cinco

metros e sessenta centlmctros) de frente para a Rua Jacob Holzmann, lado ímpar, con-

frontando de quem da tua olha, do !:Idodireito, com a Rua Amazonas, onde faz esquina e
mede 61m80cm (sessenta e um meli'os e oitenta centímetros), daí faz ângulo obtuso para

dentro medmdo mais 31m60cm (tririta c um metros e sessenta centímetros), com o lote n.

6, de propriedade de Felix Kochrr.ann, novo ângulo obtuso para fora em direção ao

fundo, medindo mais 4Jm80cm (qllarenta e um metros e oitenta centímetros), com os
lotes n. 6, de propriedade de Felix I~ochmann e IIB, de propriedade de Orlando Garcia,

do lado esquerdo, com o lote n. 7, ,je propriedade de JezueJ Vieira Simões, onde mede

32m (trinta c dois metros), dai faz ângulo reto para fora medindo mais 6m60cm (seis

metros e sessenta centímetros), eom parte do lote n. 7, de propriedade de Jezuel Vieira
Simões, novo ângulo obtuso para dentro medindo mais 50m (cinqüenta metros). com o

lote n. 9110, dc propriedade de Octávio Cominatto, novo ângulo obtuso para dentro me-
dindo mais 15m (quinzc metros), paa afundo da área de propriedade do Município de

Ponta Grossa, que faz frente para a Rua Edmundo Bittencourt, novo ângulo obtuso para

fora em direção ao fundo, medindo nais 9m60cm (nove metros e sessenta centímetros),

com a área de propriedade do Munic pio de Ponta Grossa, e de fundo, com a Rua Edmun-
do Bittencourt, onde mede 17m30cm (dezessete metros e trinta centimetros), com a area

total de 4.394m'! Odm' (quatro mil, trezentos e noventa e quatro metros quadrados e dez
decímetros quadrados). PROPRIET ~RIOS Henrique Menieueei Rezende (CI-RO- J.2 JO

723-SSP-PR e CPF-MF-230.704.71 ~-OO),engenheiro civil, e sim Christiane Camargo
Antunes Rezende (CI-RG-190854-0-SSP-PR e CPF-MF-40 1928069-04), empresaria,
ambos brasileiros, casados sob o regime de comunhão universal de bens em 3 de dezem-

bro de 1979 - com pacto antenupcial registrado sob n. R-884, Registro Auxiliar, do 1°
Serviço Registral de Imóveis de Curitiba-PR - residentes e domiciliados na Rua Co-
ronel Dulcidío, 192, ap. 402, Bairrc. Batel, em Curitiba-PRo REGISTROS ANTERIO-
RES R-J(M-34.872/G.62), Registro Geral, de 29 de abril de 2003, R-9-34.872, Registro
Geral, de 10 de setembro de 2004, e convenção de condomínio n. R-9.206, Registro Au-
xiliar, deste Serviço Registra! de fmó/eis. Em 10 de setembro de 2004. Dou fé Of Subst.
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R-I-39388-Prol. 194.995, L 1-S,€m!I-6-2007-COMPRA E VENDA COM CLÁU-
SULA RESOLUTIVA EXPRESSA - Henrique Menicucci Rezende e sim Chnstiane
Camargo Antunes Rezende, já qualilicados, representados por Renato Volpi Junior (Cl-
RG-875532-SSP-PR e CPF-MF-3:.5.483.589-34), venderam o imóvel desta para
Transmickael Comércio Importação e Exportação LIda. (CNPJ-O1.541.726/0001-02),

pessoa juridica de direito privado, sediada na Rua Coronel Dulcidio, 1.177, zona central,
nesta cidade, representada por Tânia Mara Cordeiro de Lara (CI-RG-5.863.016-0-SESP-
PR e CPF-MF-026.033.079-59), cor forme escritura de compra e venda com clausula
resolutiva expressa do 3' tabelionato local (L. 316, f. 6/8), em 9 de março de 2007, pelo
valor de R$ 52.200,00 (cinqüenta e dois mil c duzentos reais, englobado a outros
lInÓVels), pago no ato R$ 8.700,OC (oito mil e setecentos reaiS), e o saldo de R$
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43,500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), através de 5 (cinco) notas

promissórias, no valor de R$ 8,700,00 (oito mil e setecentos reais), cada:uma, vencendo-

se a primeira em 9 de abril de 2007 e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes,

consoante cláusula resolutiva expressa prevista no art, 474, do CC; b obrigam-se as

partes pelas demais condições do tltulo (ITBI - de 27-3-07 sIR$ 10,000,00 -

FUNREJUS - de 26-2-07 slR$ 52.200,00 - R$ 104,40e!1~~obado- Copsta da ~scritura
a emissão da DOI (SRF) - Oeclaração de qUItação condommtal.conforllle o ~ 2 do art,

2° da Lei 7.433/85 - Consta da escritura a apresentação das certidões dd feitos ajuizados
- CND (INSS) - consta do regOantO, E: VRC 60 - R$ 6,30), Arq, Em 11 de junho de
2007, Dou fé, Of Subsl.~

R-2-39,388 - Prol. 249.268, L I-AA, em 20-8-2012 - ARROLAMFNtO FISCAL DE
BENS - Fica arrolado o bem imóvel constante desta em virtude da relação de bens e

direitos arrolados, lavrada contra o sujeito passivo Transmick'ael Comércio
Importação e l!:xportação Ltda., já qualificado, devendo a alienação, transferência ou

oneração, a qualquer titulo, deste imóvel ser comunicada à Secretima da Receita
Federal do Brasil em Londrina/PR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em virtude
do processo administrativo de arrolamento nO 12571.000072/2008-27,donforme oficio

nO297/SACATIDRF/LON, datado de 15 de agosto de 2012, assinado Ipela Ora. Edna
Rose Brunass~ auditora flScal- RFB 1766- nos termos da Lei 9.532/97 (FUNREJUS _
isento conforme item 19 da letra b do inciso VD, do art. 3° da p:i 12.216/98 _

Emolumentos: isento conforme art. 64, ~ 5°,1, da Lei 9.532/97 e IN (SRF) n° 1.171/11,

art. 8°). Arq. Em 12 de setembro de 2012. Dou fé. (a) j' .cXt> (Rosangela
Chiquetto Nascimento - Escrevente Substituta). ,"

-----------------------,
I

R-3-39.388 - Prol. 251.891, L. 1-AA, em 29-10-2012 - PI!NHORA . A Icredora União.

Fazenda Nacional penhorou o imóvel constante desta, avaliado em R$ 20,000,00 (vinte
mil reais), conforme auto de penhora datado de 26 de outubro de 201:2,expedido dos

autos de execução fiscal n. 2009.70,09,001646-9da 2' Vara Federallocàl, pelo valor da
divida de R$ 113,340,81 (cento e treze mil, trezentos e quarenta reai~ e oitenta e um
centavos - englobado a outros imóveis), atualizado até 27 de março de 2012, ficando o

bem sob a guarda do depositário particular Jair Vicente Martins (Fl1Na:EJU> - slR$
20,000,00 - R$ 40,00 e Emolumentos: VRC 1.293 - R$ 182,40 • despdsas inclusas na
conta de liquidação). Arq" Em 7 de novembro de 2012, Dou fé, (a)'A. QG
(Rosangela Chlquetto Nascunento • Escrevente Substrtuta), ,0" '

AY+39,388 - Prol. 275,276, L. 1.AF, em 15.12-2014 ~ DECISÃO JUDICIAL _ Em

cumprimento de determinação judicial contida no oficio nO 2.494, datado de 27 de

novembro de 2014, expedido dos autos de revocatória n° 0015983-60,2014,8,16.0185
da l' Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Curitiba-PR, fica averbada a
existência da referida ação na qual é requerente Massa Falida de Volpi JJruor Engenharia
de Avaliações e Obras LIda, e requeridos Christiane Camargo Antunes Rezende,

Henrique Menicucci Rezende e Renato Volpi Junior (Emolumentos: VRd 315 - R$ 49,46,
li pagar - Oficio nO18/2015). Arq, Em 08 de janeiro de 2015. Dou fé, (a) <:>Oe. .\'<:>-
(Marilete Aparecida de Araujo - Escrevente).

AY-H9.388 - Prol. 275.276, L. I-AF, em 15-12-2014 - 'iNnISPONInlLIDADE DE
BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta, nos termos do art. I85-A, do Código
Tributário Nacional, conforme oficio n° 2.494, datado de 27 de novembro de 2014,
expedido dos autos de revocatória nO0015983-60.2014.8.16.0185 da I' Vara de Falências
e Recuperações Judiciais de Curitiba-PR (Emolumentos: VRC 315 - R$ 49,46 à pagar.

'---'---------------------_SEGUE



oficio nO18/2015) Arq. Em 08 de janeiro de 2015 Dou fé. (a) YlQ •.• \'Pw (Marilete
Aparecida de Araujo - Escrevente).
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AV-6-39.388 - Prol 308.934, L. I-AM, em 25-04-2018 . CANCELAMENTO DE

DECISÃO JUDICIAL E Dl: INIHSPONIBILIDADE DE BENS - Ficam canceladas a

decisão judicial e a indisponibilidllde de bens averbadas acima sob nOsAV-4-39.388 e

AV-5-39.388, Registro Geral, respectivamente, em cumprimento de decisão judicial
contida no oficio nO 664, datado de 20 de abril de 2018, expedido dos autos de

procedimento ordinário nO001598:1-60.2014.8.16.0185 pela MM. Juíza de Direito Ora.

Mariana Gluszcynski Fowler Gusse, da I' Vara de Falências e Recuperaç s Judiciais de
Curitiba-PR (Emolumentos VRC 315 - R$ 60,80 - FUNREJUS - . $ ,20 á pagar -
Oficio nO446/2018). Arq. Em 08 de maio de 2018. Dou fé. (a) (Ana
Cláudia Hohmann - Escrevente Sub:itituta).

R-7-39.388 - Prol 316.702, L. I-AO, em 30-01-2019 - PENHORA - O credor

Condomínio Edificio Philadelphb Oficce (CNPJ.07 J 90.626/0001-57), sediado na Ru.a
Jacob Holzmann, 233, Vila Capot,:, Bairro Olarias, nesta cidade, penhorou o imóvel

constante desta, conforme termo de penhora, datado de 15 de janeiro de 2019, expedido
dos autos de cumprimento de sentença nO0026956.53.2015.8.16.0019 da 2' Vara Cível

local, pelo valor da dívida de R$ 19.703,24 (dezenove mil, setecéntos e três reais e vinte
e quatro centavos. englobado a outlOSimóveis), não figurando o nome do depositário do

bem (FUNREJUS - guia nO14000000004357748-8 de 31-01-2019 slR$ 23.120,95 - R$
46,24 englobado - corrigido pelo iPC-A (IGPM) de dezembro!2018 • Emolumentos:

VRC 715,50 • R$ 138,09). Arq. Em 04 de fevereiro de 2019. Dou fé. (a)£j 00
(Rosangela Chiquetto Nascimento - Escrevente Substituta).
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