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(MATRICULA N.' .• 15.155

IDENTIFICAÇKO DO IMÓVEL: Barracão de alvenaria sob n. 337 (trezentos e trin
ta e sete), de frente para a Rua Augusto Canto, situado no Jardim Carvalho:
e respectivo lote de terreno, medindo 42m (quarenta e dois metros) de fren-
te para a Rua Augusto Canto por 33m (trinta e três metros) da frente ao /
fundo, em ambos os lados, tendo no fundo igual metragem da frente, confron-
tando, de um lado, com o lote 6, de outro lado, com os lotes 10 e 11, e de
fundo, com os lotes 14, 15 e16, com área total de 1.386m2. PROPRIETÁRIA: /
Walter A. Voigt & Cia. Ltda., aqui sediada. REGes ANTes: 21.497, LQ 3-R e
25.260, LO 3-V, 20 RI. Em 3 de maio ~e 1.983. Dou fé.~ Of.~

OBS: - Esta matricula incompleta é destinada ao(s) registro(s) da(s) penho-
ra(s) abaixo, devendo ser retificada, ou encerrada e substituída, em caso
de registro(s) de outra espécie, ou se for(em) cancelada(s) a(s) mesma(s)
penhora(s). Dou fé.;..Of. ""'7

*Av-1-15.155 - ÔNUS - O imóvel desta está onerado pelas seguintes hipotecas:
l)*pipoteca cedular de la grau, no valor de ~$ 30.'000,00, registrada sob n.
46, LO 10; 2)*hipoteca cedular de 20 grau, no valor de ~ 67.500,00, regis-
trada sob n. 97, Le 10; 3).hipoteca cedular de 30 grau, no valor de ~S •••
233.000,00, registrada sob n. 131, LO 10, das quais é credor o Banco do /
Brasil S.A. Prot. 38.097, LO l-C - 26 de abril de 1.983 e averbado em 3 de
maio de 1.983. Dou fé./'>Of.~

• •R-2-l5.l55 - PENHORA - A credora Fazenda Nacional, penhorou o imovel cons-
tante desta, de Walter A. Voigt & Cia. Ltda., acima qualificada incompleta
mente. conforme mandado de registro de penhora n. 329/83. extraido dos 17
autos de Executivo Fiscal n. 662/82, pela escrivã da la Vara Cível, Comér-
cio e Anexos local, em 12 de abril de 1.983, com despacho do MM. Juiz de
Direito Dr. Victor Alberto Azi Bomfim Marins, datado de 25 de março de 198
(não consta o nome do~positário), pelo valor de ~i 96.850,00 (noventa .e
seis mil, oitocentos e cinquenta cruzeiros) com ressalva dos ônus constame
da Av-1-15.l55 (CQ-INPS - consta do regO antQ - C: ~S 9.060,00 c/ taxas da
Ass. Mag., S.J.P. e C.P.C. - Distrib. 1467). Arq. Prot. 38.097, LO l-C - 2
de abril de 1.983 e registrada em 3 de maio de 1.983. Dou fé.~Of.~

R-3-15.l55 : PENHORA - A credora Fazenda Nacional, penhoróu o imóvel cons-
tante desta, de Walter A. Voigt & Cia. Ltda., acoma qualificada incompleta
mente, avaliado em ~i 40.000.000,00. conforme mandado de citação e penhora
n. 135/82, extraído dos autos de Executivo Fiscal n. 713/82, pelo escrivão
da 3a Vara Cível, Comércio e Anexos local, em 20 de dezembro de 1.982, com
despacho do MM. Juiz de Direito Dr. Joel Manoel Pereira, datado de 15 de
março de 1.983 (sendo depositário particular Walter Adolpho Voigt), pelo
valor de ~$ 105.034,80 (cento e cinco mil, trinta e quatro cruzeiros e ~w
ta centavos) com ressalva dos ônus constantes da AV-1-15.155, RegO Geral,
(C: ~ 12.060,00 c/ taxas das Ass. Mag., S.J.P. e C.P.C. - Distrib. 1314).
Arq. Prot. 38.227, LQ l-C - 4 de maio de 1.983 e registrado em 9 de maio /
de 1.983. Dou fé.ft0f.~

*R-4-15.155 - PENHORA - O credor Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social, penhorou o imóvel constante desta, de
Walter A. Voigt & Cia. Ltda., acima ~ualificada incompletamente, conforme
mandado de registro n. 620/83, extra1do dos autos de execução fiscal n.
79/83, pelo escrivão da 4a Vara Cível, Comércio e Anexos local, em 6 de
maio de 1.983, com despacho do .~M. Juiz de Direito Dr. Vitor Leal, datado
de 5 de abril de 1.983 (não consta o nome do depositário), pelo valor de
~S 2.~75.027tOO(dois milhões'Atrezentos e setenta e cinco mil~ vinte e set
cruze1ros), com ressalva dos onus constantes da AV-1-15.155, ~egO Geral

. lEGUE NO VERSO

Para consultar a autenticidade, informe na ferramenta

www.aripar.org/e-validador o CNS: 14.467-5

e o código de verificação do documento: 3CNXUG

Consulta disponivel por 30 dias



CORTINUAÇÃO

(C:2.400 V.R.C.: ~$ 24.060,00 c/ taxas das Ass. Mag., S.J.P. e C.P.C. -Dis
tribo 1.572). Arq. Prot. 38.501, LO l-C - 25 de maio de 1.983 e registradõ
em 7 de junho de 1:983: Dou fé. lyOf• ot~
R-5-15.l52 -.PENHORA - ° credor Instituto de Admini6tr~ção Financeira da
Previdência e Assistência Soeial(rAPAS), penhorou o imovel constante dest
de Walter A. Voigt & Cia. Ltda., acima qualificada incompletamente, confor
me mandado de ~egistro de penhora n. 906/83, extraído dos autos de exec~
fiscal n. 509/82, pela escrivã da 2a Vara C1vel, Comércio e Anexos local,
em 7 de julho de 1.983, com despacho do MM. Juiz de Direito Substituto Dr.
Antonio Domingos Ramina, datado de 7 de julho de 1.983 (não consta o nome
do depositário), pelo valor de ~$ 7.8;0.261,71(sete milhões, oitocentos e
cincoenta mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e setenta e um centavos)
com ressalva dos ônus constantes da Av-l-l;.155, RegO Geral(C:3,300 V.R.C.
~i 33.060,00 c/ taxas das Ass. Mag., S.J.P. e C.P.C. - Distrib. 2.208).Arq
Prot. 39.247, LQ l-C - 2 de agosto de 1.983 e registrado em 9 de agoste de
1.983. Dou fé.,..Of.r-""?

R-6-1;.1~5 -.PENHORA - A credora Fazenda Pública do Estado do Paraná penho
rou o imovel constante desta, de Walter A. Voigt & Cia. Ltda.,acima quali=
fieada incompletamente, conforme ofício n. 438/83 do MM. Juiz de Direito
Dr. Vitor Leal e certidão datada de 25-11-83, extraída dos autos n. 271/83
de execução fiscal, pelo escrivão da 4a Vara Cível, Comércio e Anexos lo-
cal (não consta o nome do depositário), pelo valor de ~3.316.093,73(três
milhões, trezentos e dezesseis mil, noventa e três cruzeiros e setenta e
três centavos) ,com ressalva dos ônus constantes desta matricula(Distribui_
ção não consta ).Arq. Prot. 40.731, LQ l-D - 2 de dezembro de 1.983 e regia
trado em 5 de dezembro de 1.983. Dou ré. rOf.~

•R-Z-15.1Z5 - PENHORA - A credora Fazenda Pública do Estado do Paraná penho
rou o imovel constante desta, de Walter A. Voigt & Cia. Ltda.,acima qua- -
lirieada incompletamente, conforme ofíciO n. 438/83 do MM. Juiz de Direito
Dr. Vitor Leal e certidão datada de 25-11-83, extraída dos autos n.289/83
de execução fiscal, pelo escrivão da 4a Vara Cível, Comércio e Anexos lo-
cal (não consta o nome do depositário), pelo valor de ~S 207.903,OO(duzen-
tos e sete mil, novecentos e três cruzeiros) com ressal~a dos ônus constan
tes desta matrícula (Distribuição não consta). Arq. Prot. 40.731, LQ l-D ~
2 de dezembro de 1.983 e registrado em 5 de dezembro de 1.983. Dou fé.l/
Of ./A'"-7

Av-8-15.155 - RE-RATrFICAçIO DE IDENTIFrCAçlO DO IMóVEL: Fica re-ratifica-
da a identificação do imóvel desta, para a seguinte: Barracão de alvenaria
sob n. 337 (trezentos e trinta e sete), de frente para a Rua Augusto Can-
to, situado no Jardim Carvalho r, e respectivo lote de terreno denominado
A, oriundo da unificação dos lotes 7, 8 e 9, da quadra n. 2} (vinte e três
quadrante NE-I, medindo 42m (quarenta e dois metros) de rrente para a Rua
Augusto Canto por 33m (trinta e três metros) da frente ao fundo, em ambos
os lados, tendo no fundo igual metragem da frente, confrontando, de quem
da rua olha, do lado esquerdo, com os lotes 11 e 10, do lado direito, com
o lote 6, e de fundo, com os lotes 14, 15 e 16, com área de l.386m2,confor
me requerimento e certidão municipal n. 1.063/83 (C: ~S 1.920,00). Arq.
Prot. 41.208, LQ l-D - 9 de janeiro de 1.984. Dou féjP/Of~~

R-9-15.155 - CARTA DE ARREMATAÇlO - Walter A. Voigt & Cia. Ltda. (CGC-MF-
80.230.022/0001-87); acima qualificada, transmitiu o imóvel desta para /
Waldemir Colmann (CI-RG-2.055.460-PR e CPF-MF-4l1.363.309-68), solteiro,
industriário; Dulcinéia Schmitd (CI-RG-3.041.346-PR e CPF-MF-426.924.829-
72), casada, do comércio, e João Santana (filho de Laurindo Santana e Ma-
ri Rodrigues Santana), casado, industriário, todos brasileiros, aqui resi-
dentes e domiciliados, conforme carta de arrematação n. }O/8} , extraída
do processo n. 015/83, da Junta de Conciliação e Julgamento local, pelo
valor de ~$ 8.824.297,08 (oito milhões, oitocentos e vinte e quatro mil,
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duzentos e noventa e sete cruzeiros e oito centavos), com ressalva dos ô
constantes da matricula(IT- de 28-12-83 s/ ~$ 25.000.000,00 - CND-IAPAS -
isento - C c ~$ 93.476,00 c/ FP, t. assocs., pren., certo e ar~. -Distrib.
4085).Arq. Prot. 41.209, LO l-D - 9 de janeiro de 1.984. DOU fe./,o~~

Av-10-15.155 - CANCELAMENTO - Fica cancelada a hipoteca cedular registrada
so n. , LO 10, constante da Av-1-15.155, conforme oficio do credor, data
do de 16 de agosto de,1.984 (C:~S 3.342). Arq. Prot •.47.987, LO l-D - 4 de
junho de 1.985 •.DOU fe.f Of~

Av-11-15.155 - CANCELAMENTO - Fica cancelada a hipoteca cedular registrada
so n. ,LO 10, .constanteda Av-1-15.155, conforme oficio do credor, data
do de 13 de agosto de 1.984 (C:~$ 3.}42). Arq. Prot. 47.988, LO l-D - 4 de
junho'de 1.985.' DOU fé."Of •......•••..•c<" r:c .

Av-12-15.155 - CANCELAMENTO - Fica cancelada a hipoteca cedular registrada
so n. , LO lO, constante da Av-1-15.155, confox:me odcio do credor, da-
tado de 9 de agosto de 1.984 (C: ~$ 3.342). Arq. Prot. 47.989, LO l-D - 4
de junho de 1.985. DoU ré.;, Of.~

Av-13-15.155 - CANCELAMENTO DE PENHORA - Fica cancelada 'a penhora registra
a aC1ma so n. R-2-15.155, conforme mandado de levantamento e cancelamen=
to de penhora n. 1.437/85 do MM. Juiz de'Direito da la Vara cível, comér-
cio e Anexos local, Dr. Vitor Leal, expedido em 12 de agosto de 1.985, nos
autos n. 662/82, de executivo fiscal, com sentença datada de 8 de agosto
de 1•.985 (C: (l$ 43.793). Arq. Prot. 50.056, LO l-O - 27 de setembro de /
1.,985.'DOU fé')rOf.~

Av-14-15.155 - CANCELAMENTO DE PENHORA - Fica cancelada a penhora registra
da aC1ma sob n. R-3-15.l55, conforme mandado de cancelamento de registro
de penhora n. 1.279/85 do MM. Juiz de Direito da 3a Vara c!vel local, 'Dr.
Joel Manoel pereira, expedido em 12 de agosto de 1.985, nos autos n.713/82
de executivo fiscal, com despacho datado de 9 de agosto de 1.985 (C: ~$ •••
21.896). Arq. Prot. 50.057, LO l-D - 27 de setembro de 1.985. DOU fé~ Of.
~e"'-e •• :er

Av-15-15.155 - CANCELAMENTO DE PENHORA - Fica cancelada a penhora registra
da acima sob n. R-4-15.155, conforme mandado de cancelamento de penhora n.
1.441/85 do MM. Juiz de Direito da 4a Vara cível, comércio e Anexos local,
or. Nei Roberto Guimarães, expedido em 6 de agosto de 1.985, nos autos n.
079/83, de execução fiscal ~C: (l$ 29.195). Arq. prot. 50.058, LO l-O - 27
de setembro de 1.985. DOU fe.;'Of.,.....,.~.•c <'~ "

Av-16-15.~55 - CANCELAMENTO OE PENHORA - Fica cancelada ~ penhor~ registra
da aC1ma sob n. R-5-15.155,' conforme mandado de 'levantamento de registro
de penhora n. 867/85 do MM. Juiz de oireito da 2a Vara clvel, comércio e
Anexos local, Dr. Lauro Augusto Fabricio de Melo, expedido em 7 de agosto
de 1.985, por auxiliar jur'amentado, nos autos 'n. 509/82, de exec'ução fis-
cal, por força da portaria n. 001/84, com despacho datado de 29 de julho
de 1.985 (C: ~s 38.927). Arq. Prot. 50.059, LO l-O - 27 de setembro de /
l~985 •.Dou fé'l' Of.~ <~ 2"Z

Av-17-15.155 - CANCELAMENTO DE PENHORA - Fica cancelada a penhora registra
da aC1ma sob n. R-6-15.155, conforme mandado de cancelamento de penhora n.
1.444/85 do MM. Juiz de Direito da ~a Vara cível, comércio e Anexos local,
or. Nei Rober~o Guimarães, expedido em 6 de agosto de 1.985, nos autos n.
153/81, de executivo fiscal (C: (l$ 29.195). Arq. Prot. 50.060, LO 1-D - 2
de setembro de 1.985~ DOU fé~ Of.~« < ••.=.' .

AV-18-15.l55 - CANCELAMENTO DE PENHORA - Fica cancelada a penhora registra
da acima,sob n. R-7-15.155, conforme mandado de cancelamento de penhora n.
1.444/85 do MM. Juiz d! Direito da 4a Vara cível, comércio e Anexos local,
or.'Nei Roberto Guimaraes, expedido em 6 de agosto de 1.985, nos autos n.
153/81, de executivo fiscal (C: ~$ 21.896). Arq. Prot. 50.060, La 1-0- 27
de setembro de 1.985. oou féy{.Of •.....••.•.<.c:.e:=<.""=' '
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AV-19-15.155 - RETIFICAÇÃO DE NO~~ - Fica retificado o nome do adquirente
do i~ôve1 desta, Wa14emir Co1mann, no R-9-15.155, ac~ma, para o correto
.que e Valqemir Co1man, conforme requerimento e fotocopia da certidão de
casamento .n. 2.314, LQ 15-B, fls. 157, do Registro Civil do Distrito de
Piriquitos, neste Munic!pio(C: ~$ 9.731). Arq. Prot. 50.068, LQ l-D - 30
de setembro de 1.985. Dou f~of,Of.~<&'t

Av-20-15.l55 - ALTERAÇÃO DE ~STADO CIVIL - Fica alterado o estado. civil ~
do adquirente do imóvel desta, Va1demir Colman, no .R-9-15.155, ,acima,para
o de casado, em virtude de casamento com Luci do Rocio Colman, em 7 de
março de 1.981, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme reque-
rimento e fotocópia da certidão de ~asamento n. 2.314, LQ 15-B, fls.157),
do Registro Civil .do Distri~o de ,Piriquitos, neste Nunic!pio(C: <:t1l9.731).
Arq. Prot. 50.068, Le l-D - 30 de setembro de 1.985.•Dou féy-;Ofy---<.:<.••••l:Z::

Av-21-l5.155 - RETIFICAÇÃO DE ESTADO CIVIL - Fica retificado o estado ci-
vil da adquirente do imove1 desta, Du1cineia Schmitd, no R-9-15.155, aci-
ma, para o correto que é de solteira, conforme requerimento e certidão n.
94/85, da Junta da Conciliação e Julgamento local, datada de 12 de setem-
bro de 1.985~C: ~$ 9.731). Arq. Prot. 50.068,_LQ l-D - 30 de setembro de
1.985. Dou fe'rOf~<e«~

Av-22-l5.155 - RETIFICAÇÃO DE NO~~ - Fica .retificado o .nome da adquirente
do imôvel desta, Dulcineia Schmi~d, no R-9-15.155, acima, para o correto
que é Du1cineia Schmidt, conforme requerimento e fotocópia da certidão de
casamento n. 829, Le lO-E, fls. 23, do .2e Registro Civil 10ca1(C: ~$ •.••
9.731). iLrq. Prot. 50.068, LQ l-D - 30 de setembro de 1.985., Dou fé,çOf.,
~
Av-23-15.155 - PACTO ANTENUPCIAL - A adquirente Du1cineia Schmidt, acima
qualificada, e Valter Cezar(CI-RG-2.228.203-PR e CPF-MF-435.43l.119-49),
brasileiro, solteiro, maior, serralheiro, aqui residente e domiciliad0

1
'

convencionaram pacto antenupcial de comunhão universal de bens, na vigen-
,cia do casam~nto, registrado sob n. R-2.555, Rega Auxiliar, em 6 de outu-
.bro dEi1.982., Pr~t. 50.068, LO l-D - 30 de setembro de 1.985 •.Douféy,Of.
~.«~

Av-24-15.155 - ALTERAÇÃO DE NOME - Fica alterado o nome da adquirente do
imóvel desta, Dulcineia Schmidt, no R-9-15.155, aCima, para Du1cineia Ce-
'zar, em virtude de casamento .com Valter Cezar, em 1'2de mai'ode 1.981,sob
'0 regime de comunhão universal de bens, conforme requerimento e fotocópia
da certidão de caSamento n. 829, UI 10-B, fls. 23, do 2Q Registro Civil'
10cal(C: ~$ 9.731').A'rq. Prot. 50.068, LQ l-D - 30 de setembro de 1'.985.
Dou fé-).Of.~~

AV-25-15.155 - Nfi~~RO DE INDICAÇÃO CADASTRAL E~LOCALIZAÇÃO - O número da
indicaçao cadastral do imóvel constante desta e 08-6-12-27-0169-001, loca
1izado no Bairro do Jardim Carvalho, conforme requerimento e certidão mu~
nicipal n. 3.414/85(C: ~$ 9.731). Arq. Prot. 50.068, LQ 1-D - 30 de sete~
bro de 1.985. Dou féf Of. ;---< .••<'~ ':e:

R-26-15.i55 - COMPRA E VENDA.- Valdemir Colman, acima qualificado, e sim
Luci do Rocio Colman(filha de'Ami1ton Ferreira e Laudelina Fonseca),. bra~
sileira, do lar, aqui residente e domiciliàda; Dulcineia Cezar(CI-RG-3.OU
346-6-PR), acima qualificada, e sim Valter Cezar, acima qualificaao,atua1
~ente industri~rio; João Santana(CPF-MF-339.45.6.839-04), acima qualifica~
do, e sim Angela Santana(filha de João Ferreira e Leonilda Ferreira),bra~
sileira, do lar, aqui residente e domiciliada, venderam o imóvel desta pa
ra João Jorge Faael(CI-RG-311.065-PR' e CPF-MF-008.753.500-97), brasileirõ
casado, comerciante, aqui residente e domiciliado, conforme escritura de
compra e venda, do tabelião distrital de Uvaia, neste Munic!pio(LO 57,fls.
7), em 19 de agosto de 1.985, pelo valor de ~$ 40.000.000(quarenta milhõe
de cruzeiros); e obrigam-se as partes pelas demais condições do t!tulo(IT
de 19-8-85 si ~$ 80.000.000 - C: ~$ 330.882 - Distrib. 3.438). Prot.49.738
Lo l-D - 16 de setembro de 1.985 e registrada em 30 de setembro de 1.985.
Dou fé;'Of.~~<4--<-~
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R-27-15.155 - HIPOTECA - A Transfada Transportes Coletivos e Encomendas
Ltda.(CGC-NF-76.274.182/o001-50), pessoa jurídica de direito privado,aqui
sediada, representada por João Jorge FadeI, acima identificado, como deve
,dora - João Jorge Fadel, acima qualificado, atualmente empresário, resi--
dente e domiciliado em Itararé~SP, como interveniente garantidor avalis-
ta-hipotecante; Elvira Aparecida Fadel(CI-RG-ll.7l3.855-SP e CPF-MF- 051.
917.238-80), brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada em
It~raré-sp, como interveniente garantidora hipotecante - hipotecou o
imovel desta para o Banco Brasileiro de Descontos S/A(CGC-I1F-60.746.9481
0001-12), sediado na Cidade de Deus-Oaasco-8P, representado por Ivan Ce-
con Parolin(CPF-MF-001.436.502-l0) e Daniel Hachem(CPF-l'~-181.599.149-l5)
conforme escritura de ratificação de contrato de capital de giro de refor
ço de garantia hipotecária, do 2C tabelião local(LQ 227,.fls. 96), em 29-
d~ outubro de 1.987, em primeira, única e especial hipoteca, sem conCOr-
.reneia de tereeirosl pelo valor de CZ$ 1.863.096,82(hum milhão, oitocen-
tos e sessenta e tres mil, noventa e seis cruzados e oitenta e dois cen-
tavos), no prazo de 6(5eis) meses ou 180(eento e oitenta) dias, à taxa de
70% sobre a variu)ão da L.D.C., cujo valor de resgate razão da varia9ão
da L.B.C~, só sera conhecido quando do seu res~eetivo vencimento, a dl-
vida esta representada por l(uma) note promiasoria, no valor de CZ$
6.334~529,19(seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e
vinte'e nove cruzados e dezenove centavos), com vencimento a vista, emiti
da por Transfada-Transportes Coletivos e Encomendes Ltda. e avalizada po;
João Jorge F~delj e obrigam-se as partes pelas demais condições do titulo
.(C: CZ$ 2.998,18 - Distrib. 6.897). Prot. 63.565, LQ l-F - 29 de outubro
do 1.987. Dou ré. Of. Subst.~ .

Av-28-15.155 - CANCELAMENTO - Fica cancelada a hipoteca acima sob nO R-27
15.155, conforme oficio do credor, datado de 13 de outubro de 1989(C:NCZ$
29,56 ). Arq. Prato 76.160, LO l-G - 27 de outubro de 1989. Dou fé. Df.
Subst.---r~

R-29-15.l55 - INTEGRALIZAÇ~O DE CAPITAL - João Jorge Fadel, acima qualifi
cado, casado sob o regime de separação de bens (ant. a Lei 6.515/77) com
Elvira Aparecida Fadel, acima qualificada, integralizou com o imóvel des
ta, o capital da Transfada - Transporte Coletivo.e Encomendas Ltda., acim
qualificada, representada por João Jorge Fadel, acima qualificado, e Viva
do Mazon (CI-RG-3.432.215-SP e CPF-MF_032.848.598-13), conforme escritura
de conferência de bens imóveis para integralização de capital, do lo tabe
lião de Mogi Mirim-SP (LO 518, fls. 29/33), em 31 de outubro de 1.989. pe
lo valor de NCZ$ 30.000,00 (trinta mil cruzados novos, englobado ao R-l5-
504 e R-2-21.903)j e obrigam-se as partes pelas demais condições do t{tu-
lo (ITBI- isento - c: NCZ$ 515,33 - Distrib. 5.603). prot. 77.457, LO l-G
19 de janeiro de 1.990. Dou fé. Of. subst. ~

R-30-15.155 - Prot. 184.890, L. 1-S, em 17-5-2006 - PENHORA - O credor Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS penhorou o imóvel desta, avaliado em R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme auto de penhora e depósito datado
de 15 de maio de 2006, extraído dos autos de exec~ção fiscal n. 2004.70.09.005889-2
da 28 Vara Federal local, pelo valor da dívida de R$ 258.065,24 (duzentos e cinqüenta e
oito mil sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) mais acréscimos legais, fi-
cando o bem sob a guarda do depositário particular Jesiel Schemberger (E: VRC 1.293 -
R$ 135,82 à pagar - FUNREJUS - inclusão na conta de liquidação). Arq. Em 23 de
maio de 2006. Dou fé. Of. Subst. •.,,'e ~

R-31-15.155 - Prot. 192.892, L. 1-S, em 20-3-2007 - PENHORA - O credor Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS penhorou o imóvel desta, bem como as benfeitorias
não averbadas, avaliados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme auto de
penhora, depósito e laudo de avaliação datado de 19 de março de 2007, extraído dos au-
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tos de execução fiscal n. 2005.70.09.005555-0 da 18Vara Federal local, pelo valor da dí-
vida de R$ 2.675.087,25 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitenta e sete
reais e vinte e cinco centavos - englobado a outros imóveis), ficando o bem sob a guarda
do depositário público Jesiel Schemberger (E: VRC 1.293 - R$ 135,82 à pagar -
FUNREJUS - inclusão na conta de liquidação). Arq. Em 23 de março de 2007. Dou fé.
Of. Subst. .....e ••• .-'

AV-32-15,155 - Prot. 278.473, L. I-AG, em 06-04-2015! INDISPONIBILIDADE
DE BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta nos termos do art. 185-A do
Código Tributário Nacional, referente ao processo nO00561006220095150148 da Vara
do Trabalho de ltararé-SP, conforme relatório de consulta da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) - protocolo nO201503.3111.00052163-IA-280 _
código HASH: Oefc.192b.2122.f6bc.4a56.122c.d715.c706.91ee.c8e3 (Emolumentos:
VRC 315 - 52, - FUNREJUS - R$ 13,15 à pagar). Arq. Em 17 de abril de 2015.
Dou fé. (a) (Ana Cláudia Hohmann - Escrevente).

AV-33-15,155 - Prot. 301.081, L. l-AK, em 08-06-2017 - INDISPONIBILIDADE DE
BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta nos termos do art. 185-A do Código
Tributário Nacional, referente ao processo de execução de termo de ajuste de conduta nO
00001204420155090001 da 18 Vara do Trabalho de Curitiba-PR, conforme relatório de
.:consulta da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - protocolo nO
. 20151O.2212.00083011-IA-960 - código hash: be82.3b24.l 787.f872.a8 12.2295.feOa .
. d758.l1a4 731 (Emolumentos: Nihil - FUNREJUS - isento conforme item 10 da letra b
do i I, do art. 3° da Lei nO12.216/1998). Arq. Em 08 de junho de 2017. Dou fé.
(a) (Ana Cláudia Hohmann - Escrevente Substituta).

AV-34-15,155 - Prot. 301.081, L. l-AK, em 08-06-2017 .*INDISPONffiILIDADE DE
BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta nos termos do art. 185-A do Código
Tributário Nacional, referente ao processo de reclamatória trabalhista nO
02528201500109005 da 18 Vara do Trabalho de Curitiba-PR, conforme relatório de
consulta da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - protocolo nO
201607.2816.00168016-IA-000 - código hash: be82.3b24.1787.f872.a812.2295.feOa.
d758.11a 0731 (Emolumentos: Nihil - FUNREJUS - isento conforme item 10 da letra b
do i II, do art. 3° da Lei nO12.216/1998). Arq. Em 08 de junho de 2017. Dou fé.
(a) (Ana Cláudia Hohmann - Escrevente Substituta).

AV-35-15,155 - Prot. 301.082, L. 1-AK, em 08-06-2017 - CANCELAMENTO DE
INDISPONrnILIDADE DE BENS - Fica cancelada a indisponibilidade de bens
averbada acima sob nOAV-32-15.155, Registro Geral, conforme ordem de cancelamento
de indisponibilidade datada de 20 de junho de 2016, expedida pela Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) protocolo de cancelamento nO
. 201606.1615.00149823-TA-560 - referente ao processo nO00561006220095150148 da
Vara do Trabalho de Itar SP (FUNREJUS - isento conforme item. 1O da letra b do
inciso VII, do art. 3° i nO12.216/1998 - Emolumentos: Nihil). Arq. Em 08 de junho
de 2017. Dou fé. (a) (Ana Cláudia Hohmann - Escrevente Substituta).

AV.36-15,155 - Prot. 305.796, L. 1-AL, em 14-12:-2017 ! INDISPONIBILIDADE
DE BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta nos termos do art. 185-A do
Código Tributário Nacional, referente ao processo nO 00003215020115090656 da
Vara do Trabalho de Castro-PR, conforme relatório de consulta da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - protocolo nO201712.1209.00419336-
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IA-220 código hash: b Id9.29Ic.2f24.clcb.b052.091 b.b77b.503e.0a38.a648
(Emolumentos: Nihil- FUNREJUS - isento conforme item 10 da letra b do inciso VII, do
art. 30 da Lei na 12.216/1998). Arq. Em 02 de janeiro de 2018. Dou fé. (a) [j'.0.G
(Rosangela Chiquetto Nascimento - Escrevente Substituta). .,

AV-37-15.1SS - Prol. 309.333, L. 1-AM, em 08-05-2018 - CANCELAMENTO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - Fica cancelada a indisponibilidade de bens
averbada acima sob na AV-34-15.155, Registro Geral, conforme ordem de cancelamento
de indisponibilidade datada de 07 de maio de 2018, expedida pela Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) protocolo de cancelamento na
201805.0718.00501554-TA-680 - referente ao processo na 02528201500109005 da 18

Vara do Trabalho de Curitiba-PR (Emolumentos: VRC 315 - R$ 60,80 - FÚNREJUS -
R 15 O à pagar - Ofício na 503/2018). Arq. Em 17 de maio de 2018. Dou fé. (a)

(Ana Cláudia Hohmann - Escrevente Substituta).

AV-38-15.155 - Prol. 311.856, L. 1-AN, em 06-08-2018 - CANCELAMENTO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - Fica cancelada a indisponibilidade de bens
averbada acima sob na AV-36-15.155, Registro Geral, conforme ordem de cancelamento
de indisponibilidade datada de 06 de agosto de 2018, expedida pela Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) protocolo de cancelamento na
201808.0615.00570632-TA-840 - referente ao processo na 00003215020115090656 da
Vara o Trabalho de Castro-PR (Emolumentos: VRC 315 - R$ 60,80 - FUNREJUS - R$
1,2 pagar - Ofício na 848/2018). Arq. Em 13 de agosto de 2018. Dou fé. (a)

(Ana Cláudia Hohmann - Escrevente Substituta).

AV-39-l5,155 - Prol. 326.887, L. 1-AQ, em 24-01-2020 - INDISPONIBILIDADE DE
BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta nos termos do art. 185-A do Código
Tributário Nacional, referente ao processo de reclamatória trabalhista ordinária na
25753005820095090009 da 9a Vara do Trabalho de Curitiba-PR, conforme relatório
de consulta da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - protocolo na
202001-2314.01042553-IA-450 - código hash: 4826.a4d7.df90.840a.f4aO.le9b.aI37.
4abb.add8.fc5e (Emolumentos: VRC 315 - R$ 60,80 - FUNREJUS - R$ 5,20 à pagar -
Ofício na 65/2020). Arq. Em 31 de janeiro de 2020. Dou fé. (a
(Rosangela Chiquetto Nascimento - Escrevente Substituta).

SEGUE NO VERSO

AY-4Q-15.155 - Prol. 331.729, L. l-AR, em 14-08-2020 - INDISPONIBILIDADE DE
BENS - Fica indisponível o imóvel constante desta nos termos do art. 185-A do Código
Tributário Nacional, referente ao processo de cumprimento de sentença nO
00046078020088160058 da la Vara Cível e da Fazenda Pública de Campo Mourão-
PR, conforme relatório de consulta da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB - protocolo na 202008.1317.01271831-IA-350 ~ código hash: 32fl.55d8.bcb4.
Oa08. 7 b.65d6.e435.8dc7.a59d.6e2d (Emolumentos: VRC 315 - R$ 60,80 - FUNREJUS

520 à pagar - Oficio na 532/2020). Arq. Em 25 de agosto de 2020. Dou fé. (a)
(Ana Cláudia Hohmann - Escrevente Substituta) .
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