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HERMENEGILDO
lOSE
JOSE
PEREIRA
BARBOSA, brasileiro, CajadO,
caiado, despachante documentalista, portador
da ~arteira de Identidade, RG nO 5. 13.4.997-X e inscrito no CPF/MF sob
o n~ 060.847.458-49, domiciliado na[ Avenida Ipiranga, nO 1267 - 40
4°
andar - Santa Ifigenia
Ifigênia - Sao
São Paulo/SP - CEP: 01039-907, vem,
respeitosamente à presem;a
presença de Vossa Excelencia,
Excelência, requer a suscitação
suscitac;ao
de duvida,
dúvida, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

a

Primeiramente vale informar que, o
0
suscitante com o
0 intuito de defender os seus interesses, haja vista, que
o imovel
imóvel registrado sob a matrfcula
matrícula nO 49.612, contribuinte nO
008.094.0021-9, objeto da tentativa de Prenotação
Prenotac;ao segundo seu
entendimentopossuf
entendimento possuí um gravame que o
0 impede de ser vendido a
terceiros.
r.

0 suscitante solicitou por 03 (tres)
Assim, o
(três)
vezes a referida pren~oão
pren~oao conforme documentos anexos, as quais
Cartório de Registro de Imoveis
Imóveis de Sao
São
foram indeferidas pel 5° Cartorio
Paulo, sob a alegação
alegaC;ao de· ue só
so poderá
podera praticar atos de registro ou de
averbaC;ao mencionados no rol taxativo do artigo 167 da Lei nO
averbação
6.015/73 quedispoe
que dispõe sobre Registros Públicos.
publicos.
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Nesse sentido, o
0 5° Cartorio
Cartório de Registro
de Imoveis
Imóveis de Sao
São Paulo tambem
também ressalva que, a
à parte nao
não se
conformando com a exigência
conformandocom
exigencia feita, ou nao
não a podendo satisfazer,
Juízo.
poderá requerer a suscitação
dúvida para esse M. M. Jufzo.
suscita~ao de duvida
podera

o

várias vezes
suscitante tentou por varias
obstar a transferencia
aCima referido, sendo
transferência de propriedade do imovel
imóvel acima
p~r essa razao
0 suscitante
infrutíferas, por
razão nao
não viu o
que todas rest.aram infrutfferas,
outra safda
saída senao
senão recorrer a esse Jufzo,
Juízo, com a intenção
inten~ao de ver
decorrência dos fatos abaixo transcritos:
reconhecido 0o seu direito, em decorrencia
Ocorre que, o
0 suscitante e sua esposa por
p~r
p~r sérios
serios problemas financeiros a
à epoca
época dos fatos
estarem passando por
pegaram empJl'estado do Sr. Elcio Moraes de Belli a importancia
importância de R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Outrossim, vale informar
situa~ao econômica
economica dos devedores era precaria,
precária, eis que
que a situação
0 referido imóvel
imovel pelo valor de R$ 300,000,00 (trezentos
adquiriram o
mil reais) e,\<oram obrigados a sucumbir as
às exigencias
exigências do credor
Pública de Venda e Compra de Imóvel
passando a Escritura Publica
Imovel Urbano
Cumulada com Clausula
Cláusula de Retrovenda por
p~r valor inferior ao
efetivamente comprado.
Vale ressaltar que os devedores nunca
imóvel, eis que a Escritura lavrada foi
tiveram a intehção
inteh~ao de vender o
0 imovel,
so
só uma garantia da dfvida,
dívida, sendo que referido documento foi exigido
pelo credor.
Assim, para garantir a satisfação
satisfa~ao integral
do emprestime
empréstimé assumido com 0o Sr. Elcio,
Élcio, na data de 18 de dezembro
de 1997 anotaram
anotai"am na Certidao
Certidão do imóvel
imovel que por escritura lavrada em
Livro
21 de novembro de 1997, na Comarca de Barueri, constante no Uvro
às fls. 285/289, os, entao,
então, proprietarios
proprietários Hermenegildo Jose
José
nO, 174, as
Pereira Barbosa e sua mulher Marli Zucatto Barbosa, transmitiram por
p~r
imóvel objeto da
venda feita a'Élcio
a'Elcio Moraes de Belli, o
0 mencionado imovel
matrícula que bra pleiteia-se a Prenotação,
matrfcula
Prenota~ao,
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Ocorre que, a referida Escritura Publica
Pública de
Venda e Compra de Imovel
Imóvel Urbano cumulada com Clausula
Cláusula de
Retrovenda preve
prevê a faculdade dos proprietarios
proprietários arrependerem-se do
negocio
negócio celebrado, apesar de ser este somente como garantia do
Porem,
empréstimo, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses. Porém,
emprestimo,
para beneficiar-se do Direito de Retrovenda, os devedores devolveriam
ao credor o
0 valor emprestado, devidamente corrigido pelo IGPM, bem
como, o
0 acrescimo
acréscimo de juros no montante de 12% (doze por cento) ao
ano, conforme faz prova documento anexo.
Dessa forma, em virtude do negocio
negócio
financeiro pactuado entre as partes foi firmado na mesma data da
imóvel,
referida Escritura, um Compromisso Particular de Recompra do imovel,
caracterizando, este, CONTRATO DE GAVETA, no qual em seu teor
menciona que os devedores ficariam com a posse do imovel
imóvel a titulo
título de
comodato até"
ate" que expirasse o
0 prazo para exercerem o
0 direito de
retrovenda. Contudo, e
é de todo oportuno informar que, referido
CONTRATO DE GAVETA foi exigido pelo credor, como condição
condic;ao
essencial para que o
empréstimo fosse concedido, caracterizando,
0 emprestimo
assim, dupla garantia, o
é vedado pela legislação
0 que e
legislac;ao vigente.

Ocorre que, antes do termino
término do prazo de
36 (trinta e seis) meses, ou seja, o
0 prazo estipulado na Escritura
Pública de Ver1da
Vef'1da e Compra de Imovel
Imóvel Urbano Cumulada com Clausula
Cláusula
Publica
de Retrovenda para os devedores exercerem o
0 direito de se
arrependerem e, conseqüentemente
conseqOentemente restitulrem
restituírem a propriedade do
imovel,
imóvel, atraves
através da Retrovenda. O
0 credor interpos
interpôs Ação
Ac;ao de
Reintegrac;ao de Posse com Pedido Liminar, onde requeria a restituic;ao
Reintegração
restituição
do domínio
domfnio do referido imovel
imóvel sob a alegação
alegac;ao de que os comodatários
comodatarios
nao estavam (tumprindo
não
ttumprindo com suas obrigações
obrigac;oes firmadas no contrato de
gaveta, eis que foi surpreendido com ação
ac;ao de cobrança
cobranc;a de despesas
condominiais. Porem,
Porém, surpresos ficaram os devedores que estavam
pagando em dia todas as despesas oriundas ao imovel,
imóvel, haja vista que,
depositavam todo mês
mes os valores referentes às
as mesmas na conta
corrente do credor que não
nao as repassava a quem de direito.
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Assim, em virtude do credor nao
não pagar as
despesas, eis que ficava com 0o dinheiro depositado para esse fim,
comec;ara a recair sobre o
0 imovel
imóvel dívidas
dividas que ocasionaram ação
ac;ao de
começara
cobrança
cobranc;a judicial proposta pelo Condomínio
Condominio em face do mesmo, tendo
em vista que a propriedade do imovel
imóvel ja
já havia sido transferida, por
essa razao
razão o
0 boleto de cobrança
cobranc;a Condominial era endereçado
enderec;ado para
residência do mesmo.
residencia

-

0 trâmite
tramite da ação
ac;ao
Entretanto, durante o
interposta pelo credor em face dos devedores foram homologados do
dois
is
acordos judiciais, os quais previam entre outros direitos e obrigações
obrigac;oes
dilac;ao do prazo para os devedores exercerem o
0
entre as partes, a dilação
direito de Retrovenda, bem como a estipulac;ao
estipulação de valores a serem
credor, o
NOVAÇÃO do negocio
negócio juridico
jurídico
pagos ao crecior,
0 que caracterizou NOYACAO
anteriormente firmado.

após a homologação
homologac;ao do
Todavia, mesmo apos
Juízo competente, a qual
acordo que foi devidamente aceito pelo Juizo
NOVAÇÃO, o0 credor continuou agindo de ma-fe,
má-fé,
caracterizou uma 2 a NOVACAO,
não repassando os valores para pagamento das dividas
nao
dívidas oriundas do
referido imóvel.
imovel. Sendo que, os devedores so
só tomaram conhecimento
da inadimplencia
inadimplência quanto as
às despesas condominiais, quando foram
ac;ao de Reintegrac;ao
Reintegração de Posse que corria
novamente intimados da ação
contra eles, Jhaja vista que as notificac;oes
notificações e cobranças
cobranc;as eram
enderec;adas ao proprietario.
proprietário.
endereçadas
2°0
2

Nesse sentido. com a mesma alegação
alega<;ao
crédor reQuereu
requereu ao juizo
juízo a reintegra<;ao
reintegração de posse. so
só Que
anterior. o
0 crf!dor
êxito. ficando em seu dominio
domínio a posse e a
desta vez 0o mesmo
mlesmo obteve exito.
propriedade do imovel.
imóvel. bem como os valores pagos pelos vendedores
clausula disposta no 2
2°0 acordo homologado
conforme estipulado na 9 a cláusula
judicialmente. ,"
,

Contudo, vale ainda informar que, mesmo
apos
0 esbulho possessorio,
0 credor tendo
após ter conseguido o
possessório, o
conhecimento do valor sentimental, e principalmente profissional ja
já
que referido local funcionava como seu fundo de comercio,
comércio, continuou
a ludibria-Ios~ com promessas mentirosas de que devolveria o
0
4

Q~

r
mencionado im6vel,
imóvel, conseguindo em seu proveito grandes quantias
em dinheiro advindas dos devedores, sendo que, ainda efetuaram
vários pagamentos em favor do Condomfnio
varios
Condomínio com o
0 intuito de amortizar
dfvida contraída
contrafda face à
a inadimplência
inadimplencia das despesas condominiais,
a dívida
Reintegrac;ao de Posse.
mesmo ap6sa
após a sentenc;a
sentença judicial que deferiu a Reintegração
Porém, vale ressaltar que a dfvida
dívida ja
já estava sendo paga pelos
Porem,
já havia sido quitada a
à
devedores que acreditavam que a mesma ja
época em que eram comodatarios
epoca
comodatários do bem, alem
além do fato de que devido
às exigencias
as
exigências do credor, os devedores continuaram a pagar as taxas
condomínio mesmo ap6s
após a prolação
sentença que reconhecia o
de condomfnio
prolac;ao da sentenc;a
0
direito do credor ser reintegrado na posse do im6vel.
imóvel.
Vale frisar que, mesmo ap6s
após a sentenc;a
sentença
acima referida, houve vultosos pagamentos em beneficio
benefício do credor,
assim, computando-se todos os valores despendidos em prol deste,
valor da dfvida
dívida principal, a qual originou a referida
0 \lalor
ultrapassa o
Escritura Publica
Imóvel Urbano Cumulada com
Pública de Venda e Compra de Im6vel
clausula
cláusula de Retrovenda.
Nesse sentido, o
0 credor, ardilosamente, e
através de tentativas
usando de promessas mentirosas e infundadas atraves
prendê-los a uma
0 intuito de prende-Ios
verbais e minutas de acordo com o
situação irreal de restituic;ao
situac;ao
restituição do bem. Vale frisar que, as tratativas
acima mencioPladas
mencioF'ladas foram acompanhadas pelos pr6prios
próprios advogados do
credor, bem c-omo
ê-omo por um Cartorario
Cartorário e um Tabeliao
Tabelião do Cartório
Cart6rio de
Santana deParnafba,
de Parnaíba, além
alem dos advogados representantes do
Condomínio.
Condominio.
Assim, o
0 credor conseguiu que os
devedores efetuassem pagamentos em dinheiro em prol do mesmo,
sendo que reicebeu cerca de R$ 75.052,92 (setenta e cinco mil,
cinqlienta
is reais e noventa e dois centavos), 0o que caracteriza a
cinqüenta e do
dóis
total ma-fe
má-fé do credor em ludibriar e locupletar-se as
às expensas dos
devedores, ariroveitando da situac;ao.
situação. Contudo, esclarece,
esc/arece, ainda, os
devedores qüe
qu'e as promessas inverfdicas
inverídicas do credor estendeu-se ate
até
razão os mesmos nao
não tomaram as medidas
meados de 2007, por essa razao
judiciais cabfveis,
cabíveis, eis que confiavam cegamente no credor, que
imóvel aos devedores.
continuava prometendo que devolveria 0o im6vel
5
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Excelencia, veja, a extensao
Excelência,
extensão do prejufzo
prejuízo
dos devedores, o
0 valor do empréstimo
emprestimo concedido aos mesmos foi de
R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), assim, antes do 2
2°0
acordo homologado judicialmente, os devedores pagaram ao credor, a
cinqüenta e nove mil, cento e vinte
quantia de R$,159.125,00 (cento e cinquenta
e cinco reais), bem como apos
após a respectiva homologação,
homologa<;ao, os
devedores ainda pagaram a importancia
importância de R$ 291.052,92 (duzentos e
cinqüenta e dois reais e noventa e dois centavos),
noventa e um mil, cinquenta
cinqüenta
totalizando uma quantia de R$ 450.177,92 (quatrocentos e cinquenta
mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), ou seja,
rela<;ao a quantia inicialmente
valor este discrepante e excessivo em relação
emprestada, demonstrando a veracidade dos fatos supra informados,
má-fé do credor.
em relação
rela<;ao a manifesta ma-fe
Nesse contexto, com a finalidade de obter
dinheiro ,dos devedores, por meio de manipulações
manipula<;oes plenamente
mais dinheiro'dos
comprovadas através
atraves das minutas de acordos enviadas pelos seus
próprios advogados, Dr.
proprios
Or. Marco Antonio
Antônio Fragoas Zuffo, Dr.
Or. Luiz Carlos
Roberto, Dr.
Or. Jose
José Roberto Graiche e Dra.
Ora. Fernanda Florestano e,
também peloCartorario
tambem
peloCartorário Celso Luiz Mendonça
Mendon<;a e o
0 Tabelião
Tabeliao Antônio
Antonio
Cartório de Santana de Parnafba
Parnaíba Augusto Rodr4guez Cruz, ambos do Cartorio
Cartório Rodrigues Cruz, como se nao
Cartorio
não bastasse, em 18 de dezembro
de 2004, o
0 Credor enviou um E-MAIL endereçado
endere<;ado ao devedor
Hermenegildo, por intermedio
intermédio de seu sobrinho, o
0 arquiteto Eduardo de
Abreu, encaminhando uma proposta de decoração
decora<;ao de natal na loja, ou
seja, no imovel
imóvel em questao,
questão, com foto montada atraves
através de computador
de como deveria ser realizada a respectiva decoração,
decora<;ao, conforme
documentos a!lexos.
anexos.
Porém,
esperan<;osos em
Porem, os devedores esperançosos
obter seu be'(,n de volta e, em decorrencia
decorrência das diversas tratativas
verbais ofertadas pelo credor, bem como ja
já citado, as minutas que
não teve outra alternativa,
vinham sendoformalizadas
sendo formalizadas com 0o mesmo, nao
às exigencias
exigências do credor, decorando,
senão, a de sucumbir novamente as
senao,
0 referido imovel
imóvel com enfeites natalinos, tendo ate
até que se valer
assim, o
de outros empréstimos
erhprestimos com o
0 intuito de obter valores para a
decoração,
decora<;ao, eis que devido a sua situa<;ao
situação financeira precária,
precaria, nao
não

6

a

dispunha de valores à epoca,
época, sendo que essa situac;ao
situação perdura ate
até 0o
momento.

Nota-se Excelencia,
Excelência, que o
0 credor, mesmo
sentença de reintegração
depois da sentenc;a
reintegrac;ao de posse, bem como sua efetiva
imóvel, continuou a exigir dinheiro, cobrando posturas dos
entrada no im6vel,
devedores em manter o
imóvel do jeito que bem queria, sempre os
0 im6vel
enganando com promessas inverfdicas
inverídicas de que iria se compor com os
mesmos para a restituic;ao
restituição do referido bem, comprovando-se a total
ma-fe.
má-fé.
Tanto e
é verdade, que em 18 de janeiro de
Condomínio do referido
2005, o
0 Dr. Adalberto Castilho, advogado do Condominio
imóvel, enviou ao Sindico,
Síndico, Anilson Mario
Mário Crivelaro, uma
im6vel,
correspondência informando que o
correspondencia
0 credor havia aceitado a minuta de
acordo em relação
relac;ao à Ação
Ac;ao de Cobrança
Cobranc;a das despesas condominiais
após esse fato, o
atrasadas e que ap6s
0 credor assumiria um novo acordo
com os deve('lores, no intuito de restituir-Ihes
restituir-lhes o
0 im6vel,
imóvel, o
0 que não
nao
ocorreu, como comprova os documentos ora juntados.

a

Com relação
relac;ao aos valores despendidos
pelos devedores em favor do credor, vale informar, somente a titulo
título de
amostragem, (as importancias
importâncias vultosas recebidos pelo credor, e
devidamente atualizadas,
átualizadas, caracterizando, assim, enriquecimento sem
causa por parte do mesmo, o
0 que não
nao se pode admitir, eis que
contraria frontalmente a legislação
legislac;ao em vigor.

R$

260.000~bO
,

R$ 1.200.000,00
R$ 1.092.904,46
.

R$ 1.037.532,63
. ,i

Valor Originario
Originário do Emprestimo
Empréstimo ana de 1997;
ano
Imóvel objeto
Valor de Mercado do Im6vel
da lide - ana
ano 2008;
Valor pago pelos devedores após
ap6s a
0
homologac;ao do 2
homologação
2° acordo,
atualizado
ate
até
junho/2008,
junhof2008,
calculados por Perito Judicial;
Valor pago pelos devedores antes
da homologação
homologac;ao do 2
2°0 acordo em
I!juízo,
iufzo, atualizados ate
até julho/2008,
iulhof2008,
7
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R$ 3.330.437,09

,

calculados por Perito Judicial;
SOMA
DOS VALORES DO
,
IMOVEL E AS QUANTIAS
PAGAS AO CREDOR

Assim,
verifica-se
que
o
0
valor
originariamente emprestado no ana
ano de 1997, rendeu ao credor 20
(vinte) vezes mais, num lapso temporal de 11 (onze) anos, valor este,
prêmio da Mega-sena. Porem,
Porém, ao contrario
contrário dos beneffcios
benefícios
superior ao premio
que o
0 credor obteve com o
0 negócio
negocio financeiro firmado entre as partes,
os devedores, ate
até a presente data, somente acumularam diversos
prejuízos, tendo em vista as diversas ações
prejufzos,
ac;5es de execuções
execuc;5es que os
mesmos respondem atualmente, sendo certo que, os devedores
venderam diversas propriedades com o
0 objetivo de angariar valores
para cumprir as exigencias
exigências do credor.
empresário, o
0
Atualmente, de um grande empresario,
autônomo,
devedor transformou-se em mal sucedido despachante aut6nomo,
cumulando várias
dívidas com inumeros
inúmeros credo
credores,
res, face à crise
varias dfvidas
negócio realizado com
financeira que)atravessa ate
até hoje, em virtude do negocio
o credor.

a

Nesse contexto, pelo fato dos devedores
realizado varios
vários pagamentos em favor do credor que, vale citar
terem reallzadb
ainda que em demasiado, lA.
JÁ ESTAVA NA POSSE DO IM6vEL,
IMÓVEL,
a
caracterizou-se uma nova novação,
novac;ao, ou seja, a 3 NOVACAo,
NOVAÇÃO, ainda
que extrajudicial, porem,
porém, em virtude da legislação
legislac;ao vigente gera os
mesmos efeito.s, tendo por conseqüência
conseqUencia a prorrogação
prorrogac;ao do direito dos
devedores exercerem a Retrovenda, demonstrando, assim, a manifesta
má-fé do credor que como ja
ma-fe
já citado estava com a posse e a
propriedade do bem, afrontando o
próprio Poder Judiciario,
Judiciário, eis que ja
0 proprio
já
havia obtido sucesso em sua demanda .
.:(
Nesse diapasao,
diapasão, como as tratativas entre
as partes se findaram em meados de 2007, quando para a surpresa
dos devedores, 0o credor havia transmitido a propriedade do imóvel
imovel a
O PRAZO PARA A RETROVENDA
terceiros, verifica-se que 0
PRORROGOUi-SE ATE
ATÉ 0
O ANO DE 2010.
PRORROGOU-SE
8 '

,
J

Vale esclarecer, ainda, que quando os
devedores tomaram conhecimento de que o
0 credor estava se
desfazendo do im6vel
nao mais restituf-io,
imóvel com 0o intuito de não
restituí-lo, os mesmos
entraram em contato com o
0 interessado na sua aquisição
aquisi<;ao desejando
que este tomasse conhecimento dos fatos, bem como cientifica-Io
cientificá-lo que
inadimplência do credor para com os devedores, o
em virtude da inadimplencia
0
referido im6vel
imóvel não
nao se encontrava livre e desembaraçado,
desembara<;ado, sendo que,
0 im6vel
imóvel recaf
recaí um ônus,
onus, que o
0
diante dos fatos acima alegados sobre o
impede de ser vendido. Porém,
Porem, as tentativas dos devedores em não
nao
prejudicar terceiros de boa-fe,
boa-fé, restaram infrutfferas,
infrutíferas, assim, 0o im6vel
imóvel foi
vendido em junho de 2007.

Contudo, vale frisar que os atuais
proprietários, Sr. Francisco Juvencio
proprietarios,
Juvêncio da Silva, Sra. Maria da Anuncia<;ao
Anunciação
Silva, Sr. Cícero
CfceF<> Juvêncio
Juvencio da Silva, Sra. Francisca Formiga Paiva Costa,
Sr. Wesley de' Carvalho Costa e Sra. Leila de Carvalho Costa, quando
se aprofundaram sobre os reais problemas que recaiam sobre o
0 im6vel
imóvel
e, sabedores dos fatos ate
até agora narrados, por meio de Notificações
Notifica<;oes
Extrajudiciais 'anexas, colocaram o
0 im6vel
imóvel a disposição
disposi<;ao para possíveis
possfveis
0 intuito de livrarem-se do mesmo o
0 mais rapido
rápido
compradores, 'com o
possfvel, temendo os prejufzos
possível,
prejuízos que futuramente essa aquisição
aquisi<;ao Ihe
lhe
trariam. Entretanto, e
é perfeitamente discutível
discutfvel se os atuais
proprietarios
ja que como citado
boa-fé, já
proprietários configuram terceiros de boa-fe,
anteriormente; os devedores entraram em contato com um dos
interessados na compra do im6vel,
0 Sr. Francisco, o
0 qual foi
imóvel, o
informado de todos os fatos ocorridos, o
0 que não
nao 0o impediu de
concretizar a compra do referido bem.
Porem, outra circunstancia
Porém,
circunstância que nos deixa
duvidas
0 fato do im6vel
pre<;o vii,
0
dúvidas e
é o
imóvel ter sido vendido por preço
vil, eis que o
mesmo possuiatualmente
possui atualmente avalia<;ao
avaliação em torno de R$ 1.200.000,00 (um
milhao
milhão e duzehtos mil reais), sendo que consta na Certidao
Certidão do Registro
50 Cart6rio
Sao
Imóvel expedido pelo 5°
Cartório de Registro de Im6veis
Imóveis de São
do Im6vel
Paulo, que o· mesmo foi vendido pela bagatela de R$ 280.000,00
(duzentos e loitenta
'oitenta mil reais). Contudo, vale informar que a
importância despendida pelos atuais proprietarios
importancia
proprietários não
nao quitava nem os
9
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debitos
0 que da
débitos condominiais, o
dá margens para suspeita de que 0o imovel
imóvel
de fraudar futura execução
0 intuito
execuc;ao dos devedores
foi adquirido com o
,
em face do credor Sr. Elcio.
Outro ponto que corrobora com as
alegações feitas no paragrafo
alegac;oes
parágrafo anterior, e
é que a dfvida
dívida de condomfnio
condomínio
que recafa
recaía sobre 0o imovel
imóvel à epoca
época da transferencia
transferência de propriedade
perfazia 0o importe de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil
reais), porém,
porem, se descontarmos do valor da venda as despesas
condominiais, chega-se ao valor irrisorio
irrisório de R$ 8.000,00 (oito mil
reais),
imóvel possui atualmente. Assim,
rea is), se com:oarado ao valor que o
0 imovel
diante desse argumento podemos concluir que ha
há indfcios
indícios de fraude
0 credor desfez do imovel
contra os devedores
devédores ou, ainda, que o
imóvel sem ter
qualquer lucro pelo fato ja
já ter obtido inumeras
inúmeras vantagens diante dos
devedores. Nesse ínterim,
fnterim, o
0 credor vendeu o
0 bem para livrar-se das
pressões qUE' estava sofrendo pelos devedores que tentavam
pressoes
incansavelmente recuperar aos valores pagos ao mesmo.

a

o

-

Porem, como os devedores nao
Porém,
não tem
têm a
intenc;ao de prejudicar ninguém
ninguem enviaram notificação
notificac;ao extrajudicial para
intenção
um poss(velicomprador
imovel em litfgio,
no me Karlos
possívelicomprador do imóvel
litígio, de nome
Sacramento de Oliveira, que foi endereçada
enderec;ada ao seu advogado Dr.
Marco Vinicios F. Oliveira, 0o qual ficou surpreso quando soube dos
pormenores das pendencias
pendências que recaem sobre o
0 bem. Todavia, como
as informac;oes
informações chegaram ao seu conhecimento tardiamente, eis que
negóciós sac
são realizados sigilosamente, o
esses negoci0s
0 atual proponente
comprador já;
jiF havia assinado um contrato de gaveta dando uma
quantia como sinal para os atuais proprietarios,
0 restante do
proprietários, sendo o
várias parcelas, sendo que 0o valor total da venda perfaz
valor pago em varias
R$ 1.200.000 J OO (um milhão
milhao de duzentos mil reais), valor bem
discrepante S(~ comparado ao valor que os atuais proprietarios
proprietários
adquiriram, nesse
nêsse sentido os mesmos tiveram um lucro de quase R$
milhão de reais)
1.000.000,00 (um milhao
rea is) em menos
menDs de 60 (sessenta) dias, o
0
que é
e de se questionar.
Atualmente,
os
devedores
têm
tem
conheciment6 .de que o
0 proponente comprador nao
não adimpliu com as
outras parcelas restantes referentes à aquisic;ao
aquisição do imovel,
imóvel, sendo que,

a
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o mesmo esta
está tentando repassa-Io
repassá-lo a outros posslveis
possíveis interessados, eis
que esta
está temeroso dos prejulzos
prejuízos que tera
terá futuramente, sendo essa a
razão de não
razao
na~ ter sido efetuado o
0 registro de transferencia
transferência da
propriedade do imovel
imóvel até
ate a presente data, como faz prova Certidao
Certidão
do Registro do Imovel
Imóvel anexa.
0
Esclarecem, ainda, os devedores que o
fato do antigo.credor Sr. Elcio
Élcio Moraes de Belli ter descumprido clausula
cláusula
JUIZO, sendo que ate
até a presente data não
na~
contratual homologada em Juízo,
ressarciu os valores recebidos pelos devedores, os mesmos ja
já
tomaram as medidas judiciais cablveis
cabíveis com o
0 intuito de ver seus
créditos satisfeitos ou a devolw;ao
creditos
devolução do referido imóvel
imovel objeto da
cópia do protocolo de execw;ao
execução de
demanda, conforme comprova copia
sentença intemosta na data de 10 de julho do presente ano.
sentenc;a

inúmeras
Deve-se informar que as inumeras
Prenotac;ao do imovel
imóvel têm
tem como único
unico objetivo não
na~
tentativas de Prenotação
prejudicar ten:eiros
terceiros de boa-fe
boa-fé que venham futuramente adquirir 0o
imóvel, face à :ignorancia
imovel,
:ignorância do gravame que recal
recaí sobre o
0 mesmo. Sendo
que, 0o credor valeu-se da falta de Prenotac;ao
Prenotação no imovel
imóvel para vendê-lo,
vende-Io,
porém, não
na~ poderia
p'oderia faze-Io,
fazê-lo, uma vez que não
na~ havia cumprido com
porem,
suas obrigac;5es
obrigações estipuladas no acordo judicial, o
0 que demonstra o
0 dolo
credor.
'I
do credor.'1

a

Veja, Excelencia
Excelência ha
há um GRAVAME/ONUS
GRAVAME/ÔNUS
gravíssimo que recai sobre o
gravIssimo
0 imovel,
imóvel, sendo que se não
na~ for deferida a
Prenotação
Prenotac;ao no bem, trara
trará um prejulzo
prejuízo imensuravel
imensurável aos devedores, eis
que pelos valores pagos ao credor, este não
na~ tera
terá condições
condic;5es financeiras
de saldar a dívida
dlvida com os mesmos. Vale salientar que, referido
0 imovel
imóvel seja vendido e
é conseqüência
conseqOencia do
gravame que ·impede
'impede que o
descumprimento da ga clausula
cláusula contratual que preve:
prevê:

"No caso de ocorrer inadimplência
inadimplencia dos
réus, nesta prorroga~ao
prorrogação de retrovenda
reus,
que ora pactuam perante este M. M.
Juízo, desde ja
Juizo,
já sera
será reintegrado na posse
do im6vel,
imóvel, bem como deyerB
deverá efetuar a
deyolucão Dor conta
deyo/ucao
coata das parce/as
parcelas
11
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lhe forem DagaS
pagas Delos
que the
DB/OS réus,
reus,
descontando deste montante eventuais
débito perante 0o condomfnio
condomínio
valores em debito
do imovel
imóvel deixados pelos reus
réus ate
até a data
mãos do
que entregaram as chaves em maos
autor, bem como taxas, impostos e
quaisquer emolument
os devidos enquanto
emolumentos
permaneceram no mesmo. A tftulo
título de
ressarcimento e indenização
indeniza~ao ao autor pelo
rompimento do acordo e por todos os
preju(zos
prejuízos que sofreu no decorrer destes
anos, sobre as importancias
importâncias que Ihe
lhe
réus, ainda Ihes
lhes serao
serão
foram pagas pelos reus,
0 percentual de 30% sobre o
0
descontados o
total do valor do debito
débito ora pactuado para
retrovenda, ou seja, sobre a quantia de
ocasião abatido seja
R$ 283.645,00, e na ocasiao
qual for 0o montante apurado para ser
devolvida pelo autor aos reus.
réus.

-

cláusula acima transcrita, o
Diante da clausula
0
credor no momento que se reintegrou na posse do bem deveria de
imediato ressarcir os valores pagos pelos devedores. o
0 que nao
não
ocorreu. Nesse sentido. o
0 mesmo ficou com o
0 im6vel.
imóvel. bem como os
valores pagos pelos devedores. ficando ate
até hoje essa quantia sem ser
reavida pelos mesmos. o
0 que nao
não se pode admitir face ao "Principio
"Princípio
do Enriqueclmento
Enriquecimento sem causa".
Por inumeras
inúmeras vezes, os devedores
entraram em mntato com o
0 credor, inclusive através
atraves de notificações
notifica~5es
extrajudiciais, solicitando a prestação
presta~ao de contas das importancias
importâncias
pagas e a reSpectiva devolução
devolu~ao dos valores, porém,
porem, todas restaram
infrutíferas,
não tendo outra
infrutfferas, conforme comprova documentos anexos, nao
Prenota~ao, para reaverem os seus
forma, senao
senão :buscar a presente Prenotação,
direitos.
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Cumpre esclarecer ainda que na data de
notificações
03 de setembro de 2007, o
0 credor respondeu a uma das notificac;oes
réus e em resposta, o
0 mesmo solicitou
extrajudiciais enviadas pelos reus
"prazo de 30 (trinta) dias para apurar eventuais diferenc;as
diferenças entre os
valores pagos e os debitos
débitos deixados pelo Contra-Notificado", conforme
Excelencia, conforme a resposta do
demonstra documento anexo. Excelência,
0 mesmo admite haver diferenças
diferenc;as
credor acima transcrita, nota-se que o
a serem apuradas e que elas devem ser devolvidas aos devedores.
Outro ponto que merece ser observado, 0o
má-fé do credor, e
é que o
qual demonstra ainda mais a total ma-fe
0 mesmo
vive em uniao
estavel ha
união estável
há mais de 20 anos, sendo que a companheira
nao
Im6vel Urbano
não assinou a 'Escritura Publica
Pública de Venda e Compra de Imóvel
Clausula de Retrovenda, assim, pelo fato desse
Cumulada com Cláusula
documento ser atfpico,
devoluc;ao do im6vel,
atípico, pois permite a devolução
imóvel, faz-se
indispensável J a outorga ux6ria
indispensavel
uxória da companheira, que diante da
legislação
vigênte possuf
possuí os mesmos direitos do conjuge.
cônjuge. Nesse
legislac;ao vigente
sentido, verifica-se que 0o negócio
neg6cio celebrado entre as partes possui um
vfcio,
vício, sendo, portanto, passfvel
passível de nulidade. Contudo, vale informar
que, os devedores 56
só tomaram conhecimento do verdadeiro estado
civil do credoi", pouco antes da efetiva venda do im6vel,
imóvel, ou seja, no
ano de 2007.
ana
Assim, diante dos fatos aqui expostos vale
a presente para requerer que Vossa Excelencia
Excelência digne a solicitar a
PRENOTAÇÃO
PRENOTAC;:AO do im6vel
imóvel de matricula
matrícula nO 49.612, contribuinte nO
008.094.002'1-9, com a expedição
expedic;ao do competente offcio
ofício ao 5°
so
Cartório de Registros de Imoveis
Cartorio
Imóveis de Sao
São Paulo.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
São Paulo, 01 de setembro de 2008.
Sao

,
I

,
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HERMENEGILDO lOSE
JOSÉ PERElRA
PEREIRA BARBOSA
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5° OFICIAL DE REGISTRO DE IM6vEIS
IMÓVEIS
uA C,",PITALj;o:::
DA
C'-,PITAL'JJo:::
Sérgio Jacomino
Sergio
- Oficial -

Oi.

NOTA DE DEVOLUCAo
DEVOLUÇÃO

APRESENTANTE: CARLOS ROBERTO BARRA IvlANSA
MANSA

PRENOTAÇAo NQ.: 206474, FEITA EM: 30/10/2007, VALlDADE:
PRENOTA(Ao
VALIDADE: POR 30 DIAS
EXAMINADO POR
POR::

Nome: Adriana Gornes
Gomes de Miranda
Escrevente
Esercvente Autorizada

Car~o:

Do exame do título,
titulo, veriticou-se que:
_ Pelo R. 5 (fcito
(feito aos 1~/12!l997), o0 requerente HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA,
alienou a Loja n." 02 do Edificio dos Andradas, situada na avenida Ipiranga, n." 1.273, objeto da
matrícula
matricula n." 49.612, ao Sr. ELCrO
ÉLCrO MORAES DE BELLI,
BELU, que por sua vez, consoante R. 7 (feito
matricula, alienou o
0 imóvel
im6vel retro mencionado af
a: I) Francisco Juvêncio
Juvcncio da
aos 23.'07-2(07) da referida matrícula,
Silva: 2) Cícero
Cicero Juvêncio
JlIvencio da Costa: 3) Wesley de Carvalho Costa: e 4) Leila de Carvalho Costa.

Neste sentido,
0 requerimento apresentado, posto que a propriedade do imóvel
imovel objeto
senticto, nada a fazer com o
nao pertence mais a ELCIO
ÉLCIO MORAES DE BELLI.
BELU.
da matricllla
matricula n." 49.612, não
Se nao
não fosse o0 impedimento acima:

_ 0O registro de imóveis
atribui~6es, constante da Lei de Registros Pllblicos
Públicos 6.015/73, só
s6 poderá
podera
im6veis em suas atribuições,
praticar atos de registro ou averbação
averba~ao mencionados no 1'rol
01 taxativo do artigo 167 da referida Lei.
requerimento apresentado, nao
não restou c1arificado,
clarificado, qual 0o ate
ato que
Cumpre salientar que, no que tange ao requerimcnto
n." 49.612. Portanto. esc1arecer.
esclarecer.
se pretende praticar na matricula n.'
06//..1 W2()(l7.
Sao
São Paulo, 06
I
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(Oficial Registrador! Substituto)

Adriana;,comes'\!fe Miranda
Escrevelnte A1ori~ada
\,
I

.

Notas imporfantes:
importantes:

2
3
4
5

N§o se conformando com a exigencia
Não
exigência feita, ou não
nao a podendo satisfazer, o
0 interessado poderá
podera requerer a suscitação
suscita9BO de dU\I1da
dÚ\I1da
para que o
0 R Juizo Corregedor Permanente posse
possa dirimi-Ia,
dirimi-Ia. nos termos do art. 198 da Lel
Lei 6.015/73
Se a devoluyao
devolução acarretar Juntada de documentos, o
0 título
titulo será
sera reexaminado
Não tire 8sta
Nao
esta nota. Facllitara
FaCilitará 0
o no~ exame do documenlo.
documento.
As cópias
capias das decisoes
decisões e ac6rdaos
acórdãos eventualmente citados nesta nota, encontram-se
encontranl-se àa disposição
disposu;:ao da parte interessada

O
pod era requerer, se Ja
Já neo
não estiver, a prenotação
prenotayBo do titulo para garantir
garanlir a prioridade, prevista no art. 186 da Lei
0 interessado poderâ
6015/73
6015173

6

O
0 Oficial Registrador encontra-se a disposk;;ao
disposição para eventuais dU'v1das
dÚ'v1das

RECIBO
Recebi os documenlos
documentos relativos
relatives a es!a
esta Nota DeVQlutivB,
DeVQlutiva, declarando-me ciente de seu inteira
inteiro teor,
tear, bem como,
coma, a quantia
correspondente ao dep6slta
depÓSito previa
prévia descontada
descontado 0
o valor
valar da prenotay8a
prenotação que ficará
ficara retido
relida aguardando 0
o reingresso
reingressa do titulo, que, em
não ocorrendo tempestivamente, ensejara
nao
ensejará a cobrany9
cobrança da presente prenotação
prenotayao quando de seu cancelamento

Sào Pauio,
Sao
Paulo,

de

de 200

(ass.)
Nome

End

MARQUÊS DE PARANAGUA.
PARANAGUÁ. 359 - CONSOLAc;:Ao
CONSOLAÇÃO - FONE: (11)- 3129-3555 - C.E.P.
R. MARQUES
01303-050

....
S,1o Paulo, 30 de outubro de 2007.
S2io
ATT: 5° CARTORIO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,
IMÓVEIS, com
eom endere<;o
endereço a
à Rua
Marquês de Paranagua
Marques
paranaguá nO 359, Consola<;ao
Consolação - São
Sao Paulo - SP.
JOSÉ
DE:
HERMENEGILDO
JOSE
PEREIRA
BARBOSA,
brasileiro,
despaehante doeumentalista,
documentalista, portador do RG nO 5.134.997 e inscrito no
despachante
CPF/MF sob 0
o nO 060.847.458-72, com
eom endere<;o
endereço eomereial
comercial na Avenida
0
ipil-anga, nO 1267,4
Ipil"anga,
1267,4° andar - Santa Ifigenia
Ifi9ênia - Sao
São Paulo - SP.
'::':J:, .. ;I':'"i~.~,:;:;::,.:'::
;I':'"i~.~,:;:;::'.:':: \::;,':':;::;

REQUERIMENTO DE PRENOTACAO
PRENQTAÇÃO
REF: REOUERIMENTO

2072~8
111ULO PHOTOCOLAflO E PRENOTAOO

Atesto para os devidos fins de direito que possue;
pOSSUG creditos
créditos ,í21
a
receber do Sr. Eleio
Élcio Moraes de Belli, conforme clciusula
cláusula 9 do acordo
a
Judicial Ilomologado
homologado pelo MM. Juiz da 13 Vara Civel
Cível da Capital,
acostado
reintegra<;ao de posse nO
ac:ostado aos autos do processo de reintegração
ac;ao de
00527.692-6 (doe.
(doc. 01 e 02). Sendo que, esta
está sendo interposta ação
cobranc;a para que seja cumprida referida clausula,
cláusula, porem,
porém, em virtude
(Ja
eJa morosidade da Justi<;a
Justiça para decidir o
0 deslinde da lide, Sf,
Sé, fel/
Il(,cessário a prenotação
Il(,cessario
prenotac;ao do bem, eis que, os atuais proprietal-ios
proprietál"ios estao
estão
colocando o
imóvel a
à disposi<;ao
disposição para venda.
0 imovel
colocancJo
imóvel Clt,
Assim, requeiro a este Ofício
Oficio a PRENOTAÇÃO
PRENOTA~AO no imovel
CK'
matrícula nO 49.612, contribuinte de nO 008.094.0021-9,
matricula
devidamente registrado Junto ao 50 Cartorio
Cartório de Registro (ie
(io Irnóvc~is
Irnovc~is
desta Capital, com o
0 intuito de evitar maiores prejuizo',
prejuízo" ao OI"d
Nd
requerente e, principalmente a
á terceiros de boa-fe.
boa-fé.
pl'oprietários do
Contudo, vale salientar que os atuais pl'oprietarios
imovel
mencionado,
cion ado, bem como, 0
o vendedor ja
já receberam
imóvel acima men
notificação extrajudicial para cientificac;ao
cientificação dos problemas oriund05
oriundos dessel
notificac;ao
des",i
aquisição
aquisic;ao (docs. 03, 04, 05 e 06).
AcJemais, esclarece que o
0 ex-proprietario
ex-proprietário do imovel,
imóvel, atraves
através
ele contTil-notificac;ao
contú)-notificação extrajudicial confessou a divida
dívida ]ur:(o c]u
é]U
cle
i(!quf:rente, como faL
faz prova o
0 documento anexo (doe. 07).

Nestes Termos,
Pede deferimento.
«--._--""--._--

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA

-.
5° Oficial de Registro de Imóveis
Im6veis
Jlmrro
Jimrro

lde(orJ("
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lOllmlaçrio

h"-lIIoil,
/:"-II/(liI,

.'ú'/'gw
J(I(:OIlIlHO
S"/gw J(I(:OIlIlIlO
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Ill; Título;
Titulo:

Cf?
CEP
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R.!VÜINfll';S

01303,050
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(/1I/lIIO,:~1
quill/(} COI/1
com !Ir

206474

Kcquo;:tI
KcqUO;:tI lll"::tlh'

Prcnotal;ao
Prenotaçiio

Sao
2(J07
São Puula,
Paulo, 06 de novemhro de 20m

. \
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Marco
Murco Anranill
Amônio Violin
Vio/in iSllb'lillllO
/SlIb'liIIlIO
Prenotação
Prenota~iio

RS

17,78

EMOLUMENTOS

17,n

ACartcira
Carteira clas
das Scrventias
Serventias

R$
R$
R$

Ao Sinoreg

RS

Ao Trib.
Trill. ele
cle Justiça
Justi~a

RS

\74
0,94
0.94

Total

R~

2k,46

Depósito Previo
Prévio
Deposito
Saldo a Devolve
Devolver..

R$

42,(J1I
42,011
1\54

Ao Estaclo
Estado

;'),: ;,i"

"~~I:)

)('[';1'111',''.1

I'

Sel'gioVucumin,f
SérgioVucumin,f

R'li
R'S

5.0(,
5.UO

111111111111
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PRENOTAÇAO N": 206474
PRENOTA<;AO
()~ emohllncnlos
emnhllncnlos do l'slndo
FslnL10 c l.X\1l1nh~lllji(l
Ç(\1l1nh~lllji(l dolPtSI'
do IPJ::SI' e do I'ri\J
I'rib"lustiÇ<t
.. llIsti¥1 ~erii()
~erã(\ r~ .;olhid{\~ ~sn ~eja C<lnwlnda [)fi prcsente
presente prcllotaçlio
prcllota ylio

Declaro que. ne~tll
]c.:;coi ai"
redh.l
Dcclaro
ne~tlt d<1ln. lc.:;coi
a I" \'w deste
Jesle redh.}

. -------------------------------------
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NOTA DE DEVOLUcAo
DEVOLUÇÃO
(\Rl,()~
.\rIlE~[NIANTE: (\RI,()~

ROBERTO
ROBlRTO ".IRRI

~IANSA

J1l1l1121l1l7, VALlDADE:
PIlENOTV:l.o NQ.: "1172~X, FEIT\
FEITA EM : JIlIII/21l1l7,
VALIDADE: I'OR ,~Il DIAS
E\\~II"ADO

I'OI!:
POll:

Daniela \', (le
(Ie S, Ilusa
Busa Araujo
Araújo
NOlllr: Danicla
Cargo: ESCrCH'lltc
EscrCH'ntc .-\ulOrizada

R.,it.'ro a r\ota I)('\'olutiva
ant('l'ior dt'
Rl'itl'ro
D('Volutiva antHior
clt' 06/11/2007,

prel\ota~ào 1\," 20()A7~,
prel\ota~ao

sal)('r:
a sal)('I':

aQS IX·12·1()l)7), o
0 reqLlerente
- Pelo R. " (feito aos
requerente HERI\I[NECILDO
HERI\II-:NECILDO
,JOSE:
02 do Edifh
//1/ e/l
,JOSÉ: PEREIRA IlARBOSA.
BARBOSA. alienou a "Loia 1/." li]
Edi!Í< io dos .illtimdas.
.illdmdas. silllatio
si/llada 111/
</I cl/ilia
cl/ida
il)//i1l/gil. 1/.' I. C
objet" da
cia matricLlla
0 ~IORAES DE BE L
qLle POI
!!)//al/ga.
ê 73 ", "bjtt"
matricula 11."
r1." ,W612, ao SI'. É:f: Le
LC I O
L LL I. que
por
sLla vcz, consoante R. 7 (feito aos 21,!07 20(7) da referida matricula,
rnatricula, alienou o
0 irnov
retf<)
sua
irnóv cl
01 ret'"
lncnciollacto a: I) Francisco Juvencio
Juvêncio da Silva casado com Maria da Anunciação
AIlLlncia~ao Sil\a: :1
:1 ('in.'i'\)
('in.'I'\)
.IL1vencio da
<ia Cost"
easado cam
.Iuvéncio
Costil casado
com Francisca Formiga Paiva Costa: :l) Wesley de Cal'valha
Carvalho Costa, sollelln:
sollerro:
c -11
-lI Leila de Carvalho Costa, solteira,
Neste sentido,
qUe' "
nacla a fazer com
COin o
0 requerimento apresentado,
apresentaclo, posto
post" 'I""
selltido, nada
dt) irnovel
imóvel obklo da matricllla
matricula n." 4().!i12,
4(J.(iI2, nao
não pertence
mais a I~LClO ~IOR\I·.S III
DI.
prnprkdade d,)
pertellce Illais
BELLI.
mio foss{\ o0 impedimento (ldma:
Se- m"io

- () Rt:!glstro de Illll)\'cis
cm Sllas
Imó\'cis em
suas atribtli~'(\:s. COllst(lllte
constallte cia
da Lt:!i de Reglst1'l)S
Reglstrl)S
h.Ot:'
rcgistro ou averhação
avcrhat;ao mencionados no 1'01
l';1xati\o (b
h,OI:' 7\ SI.)
s() pocitni
po(kni praticar atos de registro
rol !'axati\o

IL'
PlIblicus It'
artigo 167 cia
da refericia L.e!.
L.el. Cumprc
Cumpre salientar
salienta!' que, no que tange ao
ClO requerimento
requerilllcnto apresentado,
aprescntarlo, Ilao
Ilão restnu
rest()u

na matriclIla
matrícula n." 4l .>.6
c!arifit:ado. qual\,) ato
alO que se pretende praticar l1a
).h I~. Purlanh). t:!sclarecer.

',1-~""

..

;('C,
;f'C'

n'~tf

.,"

-

/

(Olirial Registrador /1ubstittlto)
(Otirial

Danrela
Daniel" Vitorino de Souza
SOli!." Busa
BlIsa Aralljo
Ar"ilja
Esncvente Autorizada

\

,;

Notas importantes:

2
3
,I
5
G

Nilo se conformando corn
com a exig€!nCI8
exigéncI8 feita, ou não
nao a podendo satisfazer. 0
o interessado pode,a
pode,á ~~erer a slIscitaqao
slIscitaçào de dUV1da
para que o
0 R JuizQ
Juizo Corregedor Permanente possa dinml-Ia,
dirimi-Ia, nos termos do art 198 da Lel
Lei 6,O'f5/73
6,O'fS/73
Se a de\lOluçso
de\lOlLlyso acarretar Juntada de docLlmentos,
documentos, o
0 titulo
título sera
será reexamlnado
documento
Nao tire esta nota Facilitara o
0 novo exame do docLlmento
copias da~ decls6es
deCisões e acórdaos
ciladas nesta nota, encontram-se dlf,po!:w;:ao
dlf,POSIÇào da parte IntereS~Hdf1
IntereS~éldf1
As capias
ac6rdaos eventu€llmente cilados
() Interess"ldo podera requerer, se Ja nao estlver.
estiver. Elél prenolayao
prenotaçao do titulo
título para garantlr
garantir a prlorldade
prioridade preVlf,ta no flrt 18(\ riB
elA L.f'l
(j 015'73
O
0 Oflclal
OfiCiai Reglstl'ador
Registrador encontra-se
encol1tra-se a dlsposl(;:ao
dlspOSlçao pma eventuaiS
eventuals dUVldas
dÚV1das

a

RECtBO
REetBO
F,ecebl
F\ecebl os documento~ relatl'v'Os
relatiVOS a esta Nota Oevokltlva. declarando-me ciente de ceu
seu Inlelro
inteiro leor, bem coma,
corno, a quantia
quantlH
c,)ITe:,pondente
c0ITe:,porldente ao
210 deposito preV10 descontlldo 0
o valor
valer da prenota
prenotação
fiCArá relldo
retido aguElrc1ando 0
o retngres50
reingresso do titulo que, en,
y8e q~le ficm3
nao ocmrendo tempestlvHmente
cobrany 8 da presente prenotayElo
ternpestlv<-1mente ensejma a cobrança
prenotaçao quando de seu cancelamento

Silo Paulo

de

de 200

(ass.
(a55.11

Name
Nome
End

R,
R. MARQUES
MARQUÊS DE PARANAGUA,
PARANAGUÁ, 359 - CONSOLA<;:Ao.
CONSOLAÇAo - FONE: (11)·
(11)- 3129·3555
3129-3555 - C,E,P,
C.E,P,
01303-050
01303·050

Sao
São Paulo, 29 de novembro de 2007.
ATT: 5°
50 CARTORIO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,
IMÓVEIS, com endere<;;o
endereço a
à Rua
Marquês de Paranagua
Marques
paranaguá nO 359, Consola<;;ao
Consolação - Sao
São Paulo - SP.
DE:
HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ
PEREIRA BARBOSA, brasileiro,
despachante documenta
lista, portador do RG nO 5.134.997 e inscrito no
documentalista,
CPFjMF sob o
nO
060.847.458-72,
com endere<;;o
endereço comercial na Avenida
0
Ifigenia - São
Sao Paulo - SP.
Ipiranga, nO 1267, 40 andar - Santa Ifigênia

REF: REOUERIMENTO DE PRENOTACAO
PRENOTACÃO
Atesto para os devidos fins de direito que possuo cn§ditos
créditos a
á
receber do Sr. Élcio
Elcio Moraes de Belli, conforme cláusula
clilU5ula 9 a do acordo
judicial homologado pelo MM. Juiz da 13 a Vara Cível
Clvel da Capital,
acostado aos autos do processo de reintegração
reintegrac;ao de posse nO
(doc. 01 e 02). Sendo que, esta
está sendo interposta ação
00.527.692-6 (doe.
a<;;ao de
cobrança
cobran~a para que seja cumprida referida clausula,
cláusula, porém,
pon2m, em virtude
morosidade da Justiça
da morOSidade
Justi~a para decidir o
0 deslinde da lide, se faz
necessario
proprietários estao
estão
necessário a prenotac;ao
prenotação do bem, eis que, os atuais proprietarioS
colocando o
0 imovel
disposi~ao para venda.
imóvel à disposição

a

Assim, requeiro a este Oficio
Ofício a PRENOTAÇÃO
PRENOTA~AO no imovel
imóvel de
matrícula nO 49.612, contribuinte de nO 008.094.0021-9,
matricula
devidamente registrado junto ao 50
5° Cartório
Cartorio de Registro de Imóveis
Imoveis
0 intuito de evitar maiores prejuizos
prejuízos ao ora
desta Capital, com o
requerente e, principalmente á
cl terceiros de boa-Fe.
boa-fé.

-

proprietários do
Contudo, vale salientar que os atuais proprietarioS
im6vel acima mencionado, bem como, 0o vendedor, Já recebeu
imóvel
notificac;ao
extrajudicial para cientificação
cientifica~ao dos problemas oriundos dessa
notificação extrajudiCial
aquisição
aquisic;ao (does.
(docs. 03, 04, 05 e 06).

la

imóvel, atraves
através
0 ex-proprietário
ex-proprietario do im6vel,
Ademais, esclarece que o
de contra-notificação
contra-notifica~ao
extrajudicial confessou a dívida
divida junto ao
requerente, como faz prova o
0 documento anexo (doe. (7).

Nestes Termos,
Pede deferimento.

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA

5° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
IMOVEIS
DA CAPITAL
~C01-
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,

Sergio Jacomir,o
Sérgio
- Oficial -
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DEVOLucAo
NOTA ~ DEVOLUcAo
APRESENTANTE:
APRESENT
ANTE: VALDEMAR JOSE DE SOUSA
PRENOTA(Ao
A EM : 06/03/200N, V
ALIDADE: POR 30 D1AS
PRENOTAÇÃO NQ,: 209,722, FElT
FEITA
VALIDADE:
DIAS
EXAMINADO POR
POR::

Nome: Patricia Lemes da SHva
Silva
Cargo: Escrevcntc
Escrevente Autorizada

Do exame verifica-se:

o

requerimento foi recepcionado e devidamente protocolizado nos precis
precisos
os
termos do artigo 12. da Lei n." 6015173
6.015/73 (L.R.P.), todavia. nao
não ha
há em seu conteudo.
conteúdo. nenhum
pedido de ato a ser praticado e a informa,ao
já foram tomadas as medidas judiciais
informação de que ja
cabíveis. nao
cabiveis.
não encontra amparo para averbação.
averba<;ao. na citada Lei de Registros Públicos.
publicos.

São ~mv()~ 17/0312008.
Sao
,

,I

I

1'-/
1'-'

. .- !"I ./
_/
I,,) "" <('," /1'1-,
I ':' !,/
~

~

.,~

r

/r

'{ Oficial Registradpr
Registrad,Ór
, 1 Substituto)

Patricia Lemcs
Lemes da Silva
SHva
Escrcvente
Escrevente Autorizada

Notas importantes:
1.... '

2
3.
4.
5.
6

Não se conformando com a exigência
ou nao
não a podendo satisfazer. 0o interessado poderá
suscitação de duvida
dúvida
Nao
exig6ncia feita,
faits, DU
podera requerer
requarer a suscitSyBO
0 R. Juizo
Juízo Corregedor Permanente possa dirimi·la,
dirimi-la, nos termos do art, 198 da Lei 6.015/73
para que o
Se a devolução
acarretar juntada de documentos, o
título sera
será reexaminado
0 titulo
devolU9Bo Bcarretsr
Não
Nao tire esta nota. Facilitará
Facilitara o
0 novo exame do documento.
As c6pias
cópias das decis6es
decisões e ac6rdaos
acórdãos eventualmente citados nesta nota, encontram-se El
à disposic;:ao
disposição da parte interessada,
0 interessado poders
O
podera requerer, se ja
já nao
não estiver, a prenotac;ao
prenotação do titulo para garantir a prioridade, prevista no art. 186 da Lei
6015/73
6.015/73
O
0 Oficial Registrador
Reg(stradar encontra-se
encantra-se a disposição
dispasic;ao para eventuais dúvidas.
duvidas.

RECIBO
Recebl
Recebi os documentos relativos a esta Nota Devolu\iva,
Devolutiva, declarando-me ciente de seu inteiro tear,
teor, bem coma,
como, a quantia
depósito previa
prévio descontado a
o valor
0 reingresso
reingresse do titulo, que, em
correspondente ao dep6sito
valar da
de prenotação
prenotar;:Ba que ficará
ficaril retido
retide aguardando
aguardande o
não
tempestivamente, ensejará
cobranc;:a da presente prenotação
prenotayso quando de seu cancelamento.
nao ocorrendo lempestivamente,
ensejara a cobrança

São Paulo,
Sao

de_

de 200

(ass. )
Nome: _
End:

R, MARQuis
MARQUts DE PARANAGUA,
PARANAGUÁ, 3119 - CONSOLAc;:Ao.
CONSOLAÇAo - FONE: (11)·
(11)- 3129·3111111
3129-3111111 - C,E,P.
01303-050

São Paulo, 05 de man:;o
Sao
março de 2008.

ATT: 5° CARTORIO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,
IMÓVEIS, com enderec:;o
endereço a
à Rua
Marquês de Paranagua
Marques
paranaguá nO 359, Consolação
Consolac:;ao - Sao
São Paulo - SP.
DE:
HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA, brasileiro,
despachante documentalista, portador do RG nO 5.134.997 e inscrito no
CPF/MF sob o
0 nO 060.847.458-49, com enderec:;o
endereço comercial na Avenida
0
Ipiranga, nO 1267,4
1267,4° andar - Santa Ifigenia
Ifigênia - Sao
São Paulo - SP.

,-.

REF: REOUERIMENTO DE PRENOTACAO
PRENOTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE
DEBITOS
DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
COM CLAuSULA
CLÁUSULA DE RETROVENDA.

Cartório que
Primeiramente, vale informar a esse Cartorio
se faz necessaria
necessana a prenotac:;ao
prenotação do imovel
imóvel de matricula
matrícula nO. 49.612,
contribuinte nO. 008.094.0021-9, uma vez que o
0 atual proprietário
proprietario está
esta
0
transferindo a propriedade do mesmo para terceiros, sendo qU~1 o
referido bem nao
desembarac:;ado como consta na certfdao
certidão
não esta
está livre e desembaraçado
expedida pelo 5° Cartório
Cartorio de Registro de Imoveis.
Imóveis.
\.

,

Ocorre que, na data de 18 de dezerribro
dezembro l<.lê
¥ 1997
foi devidamente anotado na certidao
certidão do imovel
imóvel que por escd~ura lavr~da
em 21 de novembro de 1997, na Comarca de Barueri, no L\vro nO. 174
às fls. 285/289, os proprietarios
as
proprietários Hermenegildo José
Jose Pereira\~arbosa e
Marli Zucatto Barbosa, transmitiram por venda feita a Élcio
Elcio Moraes de
Belli, o
0 imovel
imóvel objeto dessa matrícula,
matricula, ficando facultado o
0 direito de se
arrependerem da venda efetuada, dentro do prazo de 36 meses, sendo
que para efetivar a retrovenda, os proprietarios
proprietários devolveriam ao
comprador o
0 valor emprestado, devidamente corrigido pelo IGPM, bem
como, o
acréscimo de juros de 12% ao ano, conforme faz prova o
0 acrescimo
0
documento anexo.
Porem,
Porém, em virtude do negocio
negócio juridico
jurídico pactuado
entre as partes foi firmado ainda um Compromisso Particular de
Recompra de Imovel
Imóvel atraves
através de Retrovenda, CQntrato
contrato de gaveta, no
qual mencionava que os vendedores ficariam com a posse do imovel
imóvel a
título de comodato ate
até que expirasse o
0 prazo para exercerem o
0 direito_
titulo
de retrovenda.

Assim, antes do termino
término do prazo de 36 meses
interpôs A~ao
Ação de
firmado entre os negociantes, o
0
comprador interpos
Reintegra~ao de Posse com Pedido de Liminar, onde requeria a posse do
Reintegração
referido imovel
imóvel sob a alegação
alega~ao de que os comodatarios
comodatários nao
não estavam
Ação de
obriga~6es, eis que foi
fOi surpreendido com A~ao
cumprindo com suas obrigações,
cobran~a de despesas condominiais. Mais surpresos, ficaram os
cobrança
vendedores que estavam pagando em dia todas as despesas referentes
imóvel, como estipulado em contrato, haja vista que depositavam os
ao imovel,
valores na conta corrente do comprador que nao
não repassava a quem de
direito.
Em virtude disso, começou
come~ou a recair sobre o
0
imovel dívidas
dividas que ocasionaram ações
a~6es de cobranças
cobran~as judiciais,
judicia is, como a
imóvel
Condominio em face do comprador, que ja
já era o
0 atual
proposta pelo Condomínio
proprietário do referido bem.
proprietario
intentada pelo
Entretanto, durante a ação
a~ao
comprador contra os vendedores houve dois acordos homologados
dila~ao do prazo para a retrovenda, bem como a
judicialmente, com a dilação
estipula~ao dos valores a serem pagos ao comprador, caracterizando,
estipulação
assim, novação
negócio.
nova~ao do negocio.
Todavia, mesmo apos
nova~ao, a qual foi
após a 2 a novação,
comprador
0
devidamente homologada pelo JUIZO competente, o
continuou agindo de ma-fe,
má-fé, nao
não repassando os valores para pagamento
dívidas oriundas do imovel.
imóvel.
das dividas
Nesse contexto, requereu ao juízo
juizo o
0 pedido de
reintegração
reintegra~ao de posse, sob a mesma alegação
alega~ao anterior, porem,
porém, o
0
imovel, ficando com sua posse e propriedade
mesmo foi reintegrado ao imóvel,

A

A
b

Contudo, apos
após o
0 comprador ter cOll,seguido!
esbulho possessorio,
possessório, continuou a ludibriar os vendedor~s\faze~dP
promessas mentirosas de que devolveria o
0
menciona~o ~veil,
extorquindo mais dinheiro dos mesmos, assim, foram efetuados~arios
efetuàdos~ários
pagamentos em favor do Condominio,
Condomínio, para saldar a divida
dívida 'oriunda da
inadimplência das despesas condominiais, apos
inadimplencia
após ter sido rein~grado na
posse do be.
m
\
...

Outro ponto de extrema relevancia,
relevância, e
é que apos
após a
0 pedido de reintegrac;ao
reintegração de
sentença proferida pelo juizo
sentenc;a
juízo que deferiu o
posse, houve um vultoso pagamento em beneficio
benefício do comprador, assim,
computando todos os valores despendidos em prol do mesmo,
0 valor da divida
dívida principal, a qual originou o
0 contrato.
ultrapassa o

~/

'.

Vale frisar que, pelo fato dos vendedores terem
realizado varios
vários pagamentos em favor do comprador que ja
já estava com
nova~ao, ainda que
a posse do bem, caracterizou-se uma nova novação,
porém, em virtude da legislação
legisla~ao vigente possui os mesmos
extrajudicial, porem,
prorroga~ao do direito de exercer a
efeitos, consequentemente
conseqüentemente com a prorrogação
retrovenda.
Nesse diapasão,
diapasao, como as tratativas entre as
partes se findaram no meio do ana
ano de 2007, quando para surpresa dos
0 comprador ja
já havia transmitido a propriedade do imovel
imóvel
vendedores, o
0 prazo para a retrovenda prorrogou-se até
ate
a terceiros, verifica-se que o
2010.
Contudo,
vale
salientar
que
os
atuais
0 vendedor, ja
vanas Notificações
Notifica~6es
proprietários,
proprietarios, bem como, o
já receberam varias
Extrajudiciais, estando cientes de todos os fatos aqui narrados.
proprietarios do
Esclarece, ainda, que os atuais proprietários
ciência dos fatos, colocaram o
bem, quando tomaram ciencia
0 imóvel
imovel a
disposição
disposi~ao de possíveiS
posslveis compradores, com o
0 intuito de livrarem-se do
mesmo o
0
mais rapido
rápido posslvel,
possível, temerosos dos prejulzos
prejuízos que
aquisição Ihe
lhe trariam.
futuramente essa aquisic;ao
0 exposto, e desejando
Assim, diante do todo o
boa-fé nao
não sejam prejudicados, uma vez que, como ja
já
que terceiros de boa-fe
citado anteriormente os proprietarios
0 referido imovel
proprietários ja
já colocaram o
imóvel a
à
disposição para venda, é
disposic;ao
e que REQUEIRO A PRENOTAÇÃO
PRENOTA~AO do mesmo.
Salientando, ainda, que ja
já foram tomadas as medidas judiciais cablveis
cabíveis
para o
0 deslinde da questao.
/
questão.

,
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Nestes Termos,
Pede deferimento.
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HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA

--------------------,

.., ......

--------

5° Oficial de Registro de Im6veis
Imóveis
Felt'jone"
Felt'jone'

3121)-3555

Sér:e:io Jaco/llJllo
Sh:e:io
Jaco/lll/lo
S.!r~in ,h'C01Uiuo,S"
,hlC01Uiuo,S"

CLP
CEP

01 JOJ-050

quill/a
c(1)1.hr
quill/o i..'om.hr

JlI1emel
ill1emel

111n\'

E-I/Iall·
E-mall-

'IlliIlIO{ilqllil1/o_,-'ollJ,lllo
'IlliIlIO{llqlliI110_,-'ol/J,11lo

Ollcilll de Reghrru dt'
clt' lmo...-ds,
lmó...-t'!s, ( .1' .F.656.714.5
.F.656.714,5 i !.(·IS
H·lS
06/0J/ZOOM ""b (' nll!ll~ro
06/0J/200M
núm~ro

\atllrez~,
\atllrez~'

COl1.,>o!rú,,'ÚV
CO!1.,>o/r«,,'/I()

flmrro,

R.Marques de Parf/lIagl((i.
R.Morq/UJs
Parf/lIaguá. 359

du Titulo:
do
Título:

209722

Kcqucrimçlltll
KcqucriIll~ll1(l

Prenotação
Preuota~iio

São
Silo Paulo,
Paula, 17 de mar,o
março ele
cle 200S
20118

"--.

'

.-,, i

\ Sergio
Sérgio Jucomim
Jacomint
Murco
Violin - SubMitu/lI
Marco An/l}nio
Anltlnio Vio/in
SubMilul1I
Prenotação
Prenota~ao

RS

J8,S9
I,'

EMOLUMENTOS

R~

18,59

Ao Estado
A Carteira das Serventias
Ao Sinoreg

R$

5,29
3,92

Ao Trib. de Justiça
Justi~a

Total
Depósito Prévio
Deposito
Previo
Saldo a Devolver

R$
RS
RS

0,98

RS
RS

29,76
43,00
43,011

RS

13,24

O,9R
111111111111

I ~IIIIII

PRENOTAÇÃO N',
PRENOTA<;:Ao
N°, 209722
Os ~1U()lllmell\os do Estado e oontlihuição
oontlihlli~o do IPESP
IPES!' e do Tlib.Jusliya
Tlib.Justiya seràl)
serilll recolhidos

ca~)

seja 1.:<1nççJlld<l
1.:<1!lC(!llrd<l It
a pre~nte prenotayao
prenotação

Declaro que. nesta datn.
dab!. rccebr
recebI a J" Vlil
Vw des1e
desle recibo

-------------------------------------------------------------------------------

(.)
\ome: ________________________________________________________________________________

.:ud. : _________________________________________________________________________________
() 6nus
ônus 0\1
011 dlrcl!o
d1re1to real. caso existente
cxistcn!e s(lbrc 1.10 imóvel.
imoveL (.;01lS1a da matticula em certidao
certidão reprograJiC<l.
reprográJiC<l. parte integrante d(1 titulo
título
(Art. 2yO du Lei
Lci 6015/7."'1·).
601517."'1·).

,

5° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL
Sérgio
Sergio Jacomino
- Oficial -
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NOTA DE DEVOLUcAo
DEVOLucAo

APRESENTANTE: CARLOS ROBERTO BARRA MANSA
PRENOTAÇÃO
PRENOTACA.O

NQ,:

213617, FEITA EM : 23/07/2008, V
VALIDADE:
ALIDADE: POR 30 DlAS
D1AS

EXAM1NADO POR
POR::
EXAMINADO

Nome: Vivian Grandisolli Machado
Cargo: Escrevente Autorizada

Reitero as Notas Devolutivas anteriores (206.474 de 06/11/2007
06/1112007 e 207,298
207.298 de 12/12/2007):
12/1212007):
- Eventual medida acautelatória,
acautelat6ria, deverá
deveni ser conseguida na esfera judicial.
Se mio
não fosse o0 impedimento acima, ainda seria necessario:
necessário:
-0
O registro de im6veis
imóveis em suas atribui90es,
atribuições, constante da Lei de Registros Pllblicos
Públicos 6.015173,
6.015/73, s6
só podera
poderá
praticar atos de registro ou averba9ao
averbação mencionados no rol taxativo do artigo 167 da referida Lei.
- Indispensável
Indispensavel o0 reconbecimento
reconhecimento da firma de HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PERElRA.
PEREIRA.
- As peças
pf9as

an(~s devem ser apresentas em c6pias
cópias autenticadas ..

Sao
ilrp,/2008.
São Paulo, 0O11rp,/2008.

I ."

c··-··-··----·i/ lV j/
<'··-··-··----·(/20
Vivian G-;:;ln~solli Machado
Escrevenje Al.ttorizada
Autorizada

)

(Oficial Reg)Sirad,br 1 Substituto)

•

Notas i~Bntes:
í~Bntes:
1.
2.
3.

4.
55.
O.

Neo
Não ~e conformando
conformendo com El
a exigencia
exigência feita, ou neo
não a podendo satisfazer, 0
o interessado poders
poderá requerer El
a suscitação
suscitayao de dU'vida
dúvida
para que 0o R. Julzo
Juizo Corregedor Permanente possa djrimi~la, nos termos do art. 198 da Lei 0.015/73
Se a devoluy80
devolução acarretar juntada de documentos, o
0 titulo
título sera
será reexaminado.
Neo
0 no\() exame do documento.
Não tire este
esta nota. Facilitara
Facilitará o
As c6pias
cópias das decis6es
decisões e ac6rdaos
acórdãos eventualmente cltados
citados nests
nesta nota, eneontram·se
encontram· se à disposi9BO
disposição da parte interessada.
O interessedo,podera
interessado,poderá requerer, seja
sejá não
prenotação do titulo
título para garantir a prioridade, prevista no art. 186 da Lei
neo estiver, a prenota98o
6015/73
disposição para eventuais duvidas.
0 Oficial Registrador
Registradar encontra·se a disposi9ao

a

o
o

RECIBO
Recebi os documentos reletivos
Devolutive, declarando-me ciente
eiente de seu inteiro teer,
relativos a esta Nota Devolutiva,
teor, bam
bem como, a quantie
quantia
0 velor
ao dep6sito
depósito previa
prévio descontada
descontado o
valor de
da prenote9so
prenotação que fiears
ficara retlda
retido eguardendo
aguardando a
o reingresso do titulo, que, em
correspondente eo
neo
não ocarrendo
ocorrendo tempestivamente, ensejara
ensejará a cobranc;:a
cobrança de
da presente prenotsy9o
prenotação quando de seu cancelamento.

São Paulo.
Sao

(ass.) __..........__ _. ____.. ____ .......
~ _____________
Nom e: ___ ~'
..__. _______,'_ _ .

End: .

R. MARQuEs
R,
MARQUÊS DE
Olt PARANAGUA,
PARANAGUÁ, 3159 - CONSOLAC;:Ao
CONSOLAÇAo - FONIt:
FONE: (11)- 3129-3151515 - C.It.P.
C.E,P.
01303-0150

São Paulo, 15 de julho de 2008.
Sao

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,
IMÓVEIS, com enderec;o
endereço na
ATT: SO CARTORIO
Rua Marquês
de
Paranaguá,
nO.
35
Consolação
São
Paulo/SP.
Marques
Paranagua,
Consolac;ao Sao

-

DE:
HERMENEGILDO JOSE
brasileiro,
JOSÉ PEREIRA BARBOSA,
despachante documentalista, portador do RG nO. 5.134.997 e inscrito no
endereço comercial na Avenida
CPF/MF sob nO. 060.847.458-49, com enderec;o
0
1267,4° andar - Santa Ifigênia
Ifigenia - São
Sao Paulo/SP.
Ipiranga, nO 1267,4

REF: REQUERIMENTO DE PRENOTAÇÃO
PRENOTAc,;:AO PARA LEVANTAMENTO DE
DÉBITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE CLAuSULA
CLÁUSULA
DEBITOS
CONSTANTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM DIREITO
DE RETROVENDA.

Cartório que
Primeiramente, vale informar a esse Cartorio
se faz necessana
necessaria a prenotação
prenotac;ao do imovel
imóvel de matricula
matrícula nO. 49.612,
contribuinte nO. 008.094.0021-9, uma vez que o
0 atual proprietário
proprietario está
esta
iminência de transferir a propriedade do mesmo a terceiros, sendo
na iminencia
não esta
está livre e desembaraçado
0 referido bem nao
desembarac;ado como consta na
que o
Certidão expedida pelo referido Cartorio
Certidao
Cartório de Imoveis.
Imóveis.
Ocorre que, na data de 18 de dezembro de 1997
Certidão do imovel
imóvel que por es~ritura
foi devidamente anotada na Certidao
lavrada em 21 de novembro de 1997, na Comarca de Barueri, n~ Livro
nO. 174 as
às fls. 285/289, os, entao,
então, proprietarios
proprietários Hermenegil~; Jose
José
Pereira Barbos~ e sua mulher Marli Zucatto Barbosa, t'fl1smitilal\n por
0 mencionado imo~1
imó~1 objeto tJessa
venda feita a Elcio Moraes de Belli, o
matrícula, ficando, assim, facultado aos vendedores
matricula,
dirélto
dirf!.lto ~e se
arrependerem do negocio
negócio celebrado, dentro do prazo e 36' (trinta e
seis) meses. Porem,
Porém, para beneficiar-se do direito de retrovenda, os
devolveriam
vendedores
ao
comprador o
0
valor "emprestado,
0 acréscimo
acrescimo de juros no
devidamente corrigido pelo IGPM, bem como, o
montante de 12% (doze por cento) ao ano, conforme faz prova o
0
documento anexo.

Dessa forma, em virtude do neg6cio
negócio juridico
jurídico
pactuado entre as partes foi firmado, ainda, um Compromisso Particular
Imóvel, caracterizando este contrato de gaveta, no
de Recompra do Im6vel,
qual em seu teor menciona que os vended
ores ficariam com a posse do
vendedores
imóvel a titulo
título de comodato ate
até que expirasse o
im6vel
0 prazo para exercerem o
0
direito de retrovenda,
retrovenda.
Porém, antes do termino
término do prazo de 36 (trinta e
Porem,
seis) meses firmado entres os negociantes, o
0 comprador interpos
Ac;ao
interpôs Ação
Reintegração de Posse com Pedido Liminar, onde requeria a posse do
de Reintegrac;ao
referido im6vel
alegac;ao de que os comodatarios
imóvel sob a alegação
comodatários nao
não estavam
obrigações firmadas em contrato, eis que foi
cumprindo com as obrigac;6es
ac;ao de cobranc;a
cobrança de despesas condominiais,
condominiais.
surpreendido com ação
Surpresos ficaram os vendedores que estavam pagando em dia todas as
despesas referentes ao im6vel,
imóvel, haja vista que depositavam os valores
das mesmas na conta corrente do comprador que nao
não as repassava a
quem de direito,
direito.
começaram a recair sobre o
Em virtude disso, comec;aram
0
im6vel
dividas que ocasionaram ação
ac;ao de cobranc;a
imóvel dívidas
cobrança judicial proposta pelo
já era o
Condomínio
Condominio em face do comprador, tendo em vista que ja
0 atual
proprietário
proprietario do bem.
bem,
ac;ao interposta foram
Entretanto, durante a ação
homologados dois acordos judiciais,
judicia is, os quais previam a dilação
dilac;ao do prazo
para a retrovenda, bem como a estipulação
estipulac;ao de valores a serem pagos ao
comprador, o
0 que caracterizou novac;ao
novação do negocio
negócio juridico,
jurídico.
Todavia, mesmo apos
após a 2 a novac;ao,
novação, a qual foi
devidamente homologada pelo juizo
juízo competente, o
0
compr or
continuou agindo de má-fé,
ma-fe, não
nao repassando os valores para paga
to
das dfvidas
dívidas oriundas do im6vel.
imóvel. Sendo que, os vendedorel~ to
inadimplência quando foram novamenteiint'l;)1a
novamenteiintll;)1a o
0
conhecimento da inadimplencia
ac;ao que corria contra eles, haja vista que as notificac;6e
notificaçõe e clw\ra
c\wíra ças
c;as
ação
endereçadas ao pr priet!rio
referentes das taxas condominiais eram enderec;adas
priet!rio"..

'\

Porem,
0
Porém, sob a mesma alegac;ao
alegação 'ctnterior, o
comprador requereu novamente ao jufzo
juízo a reintegrac;ao
reintegração de posse, so
só
que desta vez o
0 mesmo obteve exito,
êxito, ficando em seu domfnio
domínio a posse e
imóvel, bem como os valores pagos pelos vendedores
propriedade do imovel,
200 acordo homologado
em virtude do 2
homo log ado judicialmente.
judicialmente,

2

~,i~

·.

OFl(lAt
OFl(lA\. (It
\it

i-u:,~,.
i-ú:,~,.

CAPr;,.\J

213617
713617

Contudo, mesmo apos
0 esbulho
após ter conseguido o
com vendedores fazendo
possessório,
possessorio, o
0 comprador continuou a ludibriar cam
0
mencionado imóvel,
imovel,
promessas mentirosas de que devolveria o
conseguindo em seu proveito grandes quantias em dinheiro advindas
varios pagamentos em
dos vendedores, sendo que, ainda efetuaram vários
favor do Condominia
Condomínio para saldar a divida
dívida oriunda da inadimplencia
inadimplência das
já haviam sido
despesas condominiais, as quais acreditavam que ja
quitadas, bem coma
0 comprador
condomínio apos
após ter sido o
como as taxas de condominia
reintegrado na posse do bem.
Outro ponto
relevância, e
é que apos
após a
panto de extrema relevancia,
sentenc;a
0 pedido de reintegração
reintegrac;ao de
sentença proferida pelo jUlzo
juízo que deferiu o
benefício do comprador, assim,
posse, houve vultosos pagamentos em beneficia
computando todos os valores despendidos em prol do mesmo,
ultrapassa o
0 valor da divida
0 contrato,
dívida principal, a qual originou o
contrato.
Nesse contexto, pelo fato dos vendedores terem
vários pagamentos em favor do comprador que, vale citar
realizado varios
já estava na posse do imóvel,
ainda que em demasiado, ja
imovel, caracterizou-se
uma nova novac;ao,
novação, ainda que extrajudicial, porem,
porém, em virtude da
legislação vigente gera os mesmos efeitos, tendo par
por consequencia
conseqüência a
legislac;ao
prorrogac;ao
prorrogação do direito de exercer a retrovenda,
retrovenda.
diapasão, coma
como as tratativas entre as
Nesse diapasao,
partes se findaram em meados de 2007, quando para a surpresa dos
imóvel a
vendedores, o
0 comprador transmitiu a propriedade do imovel
terceiros, verifica-se que o
até o
0 prazo para a retrovenda prorrogou-se ate
0
ana de 2010,
2010.
ano

atuais~
Contudo,
vale
salientar
que
os
proprietarios
colo,{;~ram 9 i
proprietários sabedores dos fatos ate
até agora narrados, colo,ç~ram
imóvel a disposic;ao
imovel
disposição para possiveis
possíveis compradores, cam
com o
0 i~tul~o de!
livrarem-se do mesmo o
0 mais rápido
rapido possível,
posslvel, temendo os prej~izos.
prej~ízos. qUe
qúe f
aquisição Ihe
lhe trariam.
I;';
\(
futuramente essa aquisic;ao
\(
.•
Porém, coma
como os vendedores nao
não temintenc;ao
têm intenção
Porem,
de prejudicar ninguem
ninguém enviaram notificac;ao
notificação extrajudicial para
pár'a um
0 qual ficou surpreso quando
possível
possivel comprador do imóvel
imovel em litígio,
litigio, o
soube dos pormenores das pendências
0 bem.
bem,
pendencias que recaem sobre
sabre o
coma as informações
informac;6es chegaram ao seu conhecimento
Todavia, como
negócios sao
são realizados sigilosamente, o
0
tardiamente, eis que esses negocios
já havia assinado um contrato de gaveta dando uma
atual comprador ja
quantia em dinheiro para os atuais proprietarios,
0 restante
proprietários, sendo que o
do valor seria pago em varias
várias parcelas,
parcelas.
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PffiNOTAlX)
rtnlW f'!,ORK.CtNXi
f'f{ORK.CtNXi t PlVNOTAlX)
Atualmente, os vendedores tem
têm conhecimento
de que o
0 "interessado comprador" nao
não adimpliu com as outras parcelas
referente a
à aquisic;ao
aquisição do imovel,
imóvel, tentando repassa-Io
repassa-lo a outros posslveis
possíveis
também temeroso dos prejulzos
prejuízos que tera
terá futuramente.
compradores, tambem
Por essa razao
razão que nao
não foi registrada a nova propriedade do imovel
imóvel
cartório.
nesse cartorio.
Esclarecem ainda que pelo fato do antigo
clausula do acordo homologado em
comprador Élcio
Elcio ter descumprido cláusula
jUIZO,
juízo, sendo que até
ate a presente data não
nao ressarciu os valores pagos aos
já tomaram as medidas judiciais cablveis
cabíveis com o
0
vendedores, os mesmos ja
créditos satisfeitos ou a devolução
devoluc;ao do imóvel
imovel objeto
intuito de ver seus creditos
da demanda, conforme comprova copia
cópia do protocolo de execuc;ao
execução de
sentença interposta na data de 10 de julho do presente ano.
sentenc;a
Assim, diante dos fatos aqui expostos e,
boa-fé nao
não sejam novamente prejudicados, e
é
desejando que terceiros de boa-fe
PRENOTAÇÃO do imóvel
imovel acima referido.
que requeremos a PRENOTAc,;AO
Salientando, ainda, que o
0 M. M. Juízo
JUIZO ja
já requereu a apresentac;ao
apresentação dos
cálculos
apuração dos creditos.
créditos.
calculos para a devida apurac;ao

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARB~SA
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5° Oficial de Registro de Imóveis
Im6veis
R,Marques de Paranagu(l,
Paranaguá, 359
TeJe!one: 3129-3555
Teli'/one:
Sérgio Jacomillo
Sergio
Jacomino
Sergio
Jacomino!5~ Oficial de
Sérgio Jacomino!5"

Regi~tro

Balrro'
Bairro'

C.E.P..

01303·050

lnlernel:
'WI\>w.quinlo,com,br
In/ernel: 'W\\>w.quinlo,com,br
E~mai{:

quinto@quiruo.com.br
qUinto@quirUo.com.br

d!:' IWt1veb,
dt'
Imóveis, C.P.F.656.714.S7H-lS
C.P.F.656.714.S7H-15

CERTIFICA quI.! o
0 pr~senlc titulo lói
ic)j prenotado em
cm
Natureza
N
ature1.a do Titulo:
Título:

Consolaqao
Consolação

23/07/2008 sobt'numero
sobt'número 213617

Requerimentn

Prenotação
Prenotac;ao

São Paula,
Sao
Paulo, O
011 de ag~sta
ag~sto de 2008

I

Sérgio Jacomino /
Sergio
V;olin - s'"bstituto
Antônio Violin
Marco Antonio
R$

18,59

EMOLUMENTOS

R$

Ao Estado
A Cartcira
Carteira das Serventias
Ao Sinoreg
Ao Trib. de Justiça
Justi~a

R$

RS

18,59
5,29
3,92
(l,98
0,98

RS

o,n

Total

R$

Deposito
Depósito Previo
Prévio
Saldo a Devolver

R$

29,76
70,00
40,24

Prenotação
Prenota~ao

I

"DE REGISTRO.
REGISfR(l./
EIS OACAPlrAI.

R$

R$

IIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~II

I
o JaCr'o
;aeP;:ll.
;aeP;:H,

J

,Ja,j5.~

PRENOTAÇÃO
PRENOT
AC;AO N°: 213617
Os emo]umenlOs
emolumenlOs do Estado e contribuiyao
contribuição do IPESP e do Trlb,Justi94
Trib,Justiça serao
serão recolhidos
rocolhidos case
caso seja cancelada a presente prenotayAo
prenotação
Declllro
Declaro que, nesta data, recebi a I" Via deste recibo.

(.)---------------------------------------------------------------------(.)--------------------------------------------------------------------Nome:
Nome: __________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------End.: ________________________________________________________________________
ônus ou direito real, caso existente sobre () im6vel,
imóvel, consta da matlicula
matlÍcula em certidiio
certidão reprognillca,
reprográllca, parte integrante do titulo
o onus
(Art.

:no da Lei 6015173).
6015/73).

)1

r

...

.J,.J)at3

T ABELlONATODE ALDEIA

Cartório de Reglstro~iYile Bnexo
Cartorio
Dnexo d'

Ivo Trevizano

Deti, Jesus dos Santos

TabeUdo

SubsUtuto
Substituto

DISTRITO DE ALDEIA
Comarca de Barueri

JOSE BAPTISTA PEREIRA,
R(lSELI DE LURDES BONDA
HONDA E CASTRO

Estado de Seo
Estodo
Sóo Paulo - Brosll

LIVRO NQ. 174 LlVRO

FOLHhS 2851289 -

~

..~,. ,

1Q.
112. TRASLADO

~

§~~~~~~~fi~'iJ~~~£!!~!~¥~
260. O(l() ~ 00.
""~\.~!,',';!!~!lN'":W,,AA1:Va 1 or da
da Venda
Venda •••••••••••••••
••••••••••••••• R$
R'll 26(1.00(1,00.
R$
54.992~OO.
Valor Venal
Ven~l .••••.•••.••..•••. R.

públicô
pL\blic~""'I e~.. cr.itlll'"a virem ql..\e, c~DE vi.n·le e
hum
do mOs
mÍls de Novembro, do ano
ana dr=- hum mil, novect:ntc'ls F2
novC?ntl-:1
nOYG'ntl-:1

'"'-"'-"'LJ'-' quantos esta

di;~s

e

sete

comarca
comarc:a

(21/11/1997),
de

BAr~UERI,

mim Substitute
Substitutc

neste di.trito
neat.
diatrito

E~tado

Designado~

de S'i,1.0

de

P~lL1IQ,

cOlnparecer~m

municipio

ALDEIA,

em

cartóriD
cart6riD

partes entre

sl~

u

pl;.~r-e\lytG'

l2

ju~ta5

.8

a eamel": QiLum
Y1Lum lado. 1:0010
corno

Dutgrgantes
yendedpres ~
simplesment~, "YENDEDOBES",
"yENDEDORES",
o
Senhor
dor~vante
deGignados
0
~Jl JQS~ PERElRA
~.ll
PEREIRA BARBOSA.
llARllOSA. desp"c:t).. n~e, ti,tuh1r da cédLlla
c:edLlla
de identidade RG ng 5.314.997-X, e"pqdida,aos
eNpqdida,aos 15/09/1995,
pel.
peja
contl"at~dats.

I:.?
inscl"'ito
inset'ita no CPF nQ 060.847
061...1.847 .45a/~~9. 'i?
'E? sua
mulher,
n1ulher, .,,~
SenhrJn,
del c:edula
dE:
SenhrJI"a t:!tllil,,1 ZUCATTQ
ZUCATTO BARBDSR,
BARBOSA, comerda(1te."titul<lr'
comerc:ia(1te."titul<\r' da
c:édula
id",ntida,je f'W n9 2.967.824-9, .,><pedida
id",ntida,j.,
e>:pedida ",0." 19/06/F/66 , pElle,
peje, mwSP.~
P.
Po
inscr"j,ta no CPF IlQ 216.785.298/34,
~Imbos br~\sil(.;\if..os~
casados
CclSMdos e/n
aln data de 14/09/1974, polo
pelo regime dQ comunh~o Uniyer5~1
UniYer5~1
à Têrmo
de
bens,
cOIl'forme .rtsE5ento lt.1v~do
It.1v~do a
T~rmo nQ; '25.605.
i'ei,to
.~\S
folhas 162, do livro 8/86,
B/86, no Cartbr±o de Registro Civil do 33~
Subdi5tri~o
Alto da MDaca~
MDoca~ da comarca da Capital
dSBts
dSGte Estado,
,"'esi.dentes e domicili.:\dos n~1 Rl\a
Rua Jose
José Alves CLlnha LirbEI,'" nQ. 461,_
,'"esi.dentes
But~rlt~~ em S~D Paulo, Capital - CEP 05360-050~ onde tOm ~ndereço
~ndere~o
comercial na Avenida lpiranga, ng 1.273, 4~ andar, Sar~t~ Efigénia
EfiQ~nia
CEP 01039-000 (Fone: ((Ill)
((111) 230-6768), sendo
aendo ~la,
neste ato~
reprasentada por eIs,
nos termos do instrumentc
ele,
instrumente pGblico
público de

SSP-SF'.,

.,0."

procuri.\ç~o
procur(.\!;~o

b.rtstante

de 02/09/199,6,

às
litVradQ as

'folha~;

2CI!,
2Cll,

do

livro no 1.304~ no 40 (Quarto) Cart6rio de Notas d~ cun\~rca da
Capital -deste ~stado~ cujo traslado apresentado per" certid~o de
da
19/11/1997,
encontra-se
en contra-se arquivado rlEstas.hlesmas J1ota6, fla
pasta
própria de nQ. 07, sob o0 ng_
propria
ng. de' ord<11ll 138;- e. de outre
outro lado.
çomo
c;;amo
dOI"'aviE\nte
simplesmente
gutorgado
compc!dgr.
dOI"'aviE\n'Le
designll:\do
simplG.'smente
"cOMPFiADQR".
80nl1o,'
ELCIQ MgRAES
br",sileiro,
"COMPRADOR",
o0
Sonhol"
MORAES DE BELbl,
BELbJ.,
solteiro, maior, empre&~rio~ por~adcr da c6dula
cédula de identj,dade RG
irlscrilu
ng 4.259.346, e>lpodida aos 10/CI4/1981,
10/C14/1981, pela SSP-SP.,
SSP-GP., e
ir\scrilu
no CPF
ng 507.951_12B/15~ residentd,
domicili~dc
na Alanleda
Topázio, n!2, 891, Alph!l~ville Residencial,09,
Topazio,
Residencial ,09, na cidao(l de Sant.~ina
de Parnalba,
deste Est.do
E.t.do (Fonee, (0111 7295~9539 ~ 904-3467celular).- Os pre~on'tos~ todos .maiol~es,
juridicamente CMp~Za$,
aqui vindos especialmente para este ate,
ato, conhecidos entr~ si p
face os
identificados como sendo os prbprios de que trato;
dacumentDB apresentados e aeima
documento.
acima meneionadoe,
mencionados, d~ quo dou f6.- E,
perante mlm~
pelos
"VENDEDORESI'~
na forma
conlO
conlparccem,
"VENDEDORES"~
canlO
por sua vêi
foi dj,to o0
falarldo
cada qual par
v~i a d~ ·modo unifornlu~ nle fai
segu,inte:
segLLinte: 1.1'll'- DO IMOVEL OBJETO DA PBESENTE:
PRESENTE, QUE, '" justu titulo
Utulo Cl
w
absolutamentQ
livrD e dQsemb~r'açado
dQsemb~r'a~ado de todcs
todos ~ quai5QueJ
Onus~
mesma de hipotecas legais, judiciais ou convsncionai5~
inclllsive
inclllSiYe
de d1vid~6,
dóvidas
d6vidas
ou
DU li·tiDiQ5~ lmpostos,
impostos,
taxaa,
t~rifBS
e
contribuiçbes
contribui~bes em atraso e outros ~r,cargos~ 5~O Gnico5 5e:,horD~
u
r

'

Rua
Tels.: 7208"21(j~ - 729tJ-307G - Fax: 7&08-3284
RUG Padre Donlzetc
Dontzetc Tavares
TaVGTeS de Lima, 39 - 'l'cls.:
7&98-3284 - CEP 06442-080 - V. São
Suo Francisco,

; 1/.
I

j'-'

.-"'"'""
.-"'"'"''
;i)~"""-

.....
n..,t!g..,I'..,\r1)
.....C::l~vn:-::.~T;:.:;:b::ioli:10:;:n.:;t:o'
-n"'"t!g"'I'-\r1)-C::l~vn:-::.~T;:.:;:b:;ol:lO:::n.:;t:o'
Dlstr. Aldol'
Aldol.

Tclo
Telo .••• (OI1)7:!9S~164/~070
(0\1l7:!9S~164/~070

Fall: 72£13-3284
72D3-3284
Donlz.Gtf.)
Tavarcs de
dB
Donlz.Gto Tavares
,,1~~<l~~'9 • VUa.
"1~~<l~~'9
Vila. ~!O
~!o FrBncls co
\.. 'OEU
'OELI IESUS DOS SANTOS
\

"ESCÀEVENTE
"ESCAEVENTE AUTORIZADO
.

~.-

.

propriet~r:-io5, alem
'seYLlinte; im'ov,eol':·','":lJ.m..a
além de Ol..ltros, do 'seyuinte;
im'ó:''',tÚ':·','":lJ.m.s.
autOopma. epo§tituida
cpostituida p@ll
pela 1018
leia 00,
no, 02 (pgis),
(pois), 19s@lizada
19c@lizada

leC:.,Jitimos
leC)itimos
~~~~d.

~~n~~êi1:~~:D9!:rn:~ l~~Z;E~~Y;;~~l ~~~ii~=?~A::tli'~Ili!&S~~I'
~~n~~~i1:~~:D9!:rn:~
50.
sSNTIL
5Õ. {outnto)
íãüiôtÕl SUbdiGtrito sêNÍIL

op
EFl@IA,,:,d,R~~~t;ci~~tl,
SUbdiGtr1tg
ÊÊí@IA,,:,d,R~~~t;ci~~tl,
l'1unic:ipio,
Comarca ,e::lél.
,e::lEl. (q~lint")
(q~linta) CircLlnscri<;:il!oIm~I;lj."~&~~l~i"d,,,;,i'i
CircLlnscriçil!oIm~I;lj."~&~~l~i"d,,,;,i'i '
com LIma
.tIroa"
S1'1O PAULO,
C"p~ tal deste Estado,
E .. t"do, COOl
~Im" " .tiro
.. " 'de9tl~(5',O(lmts2 "I,
quadradOS), mais ~ Lr~a da galen~~
(CGlltO
e sessenta metros quadrados),
com
I

100.00mts2
100.OOmts2

(cem

metros

qLtadl'"ados)"

per'frlzendo

'

Llm
Ltm

\.

i,

:,t,01:\al

',\
"
\

de

e
(dllzentos
e
5E'ssenta
motros
qL\ad~adC;5),
cor·~-f~spondendo-lhe
cor·~"f~spondendo-lhe a parte ideal de 13,802%";- ~ qual" ehccnt~a'-5e

26ü.OOmt»2
260.00mt»2

lnd,lvidualmente lançada
lan~ada na Prefeiturci do Municipio de S~O
Paulo,
[Je]'J
[Jel']
contribuinte de nQ 008.094.0021-9~ II c~nl 0
o valor' venal
t,,"ibLlt':'vel
total
de R$~,4.992,OO
(cinClw:mta
'e "qLlatro
mil,
R$~'4.992,OO
(c:inq!.IE:mta 'a
novQCento5 e noventa e ~ois reais), atribuido no exercicio
novecentos
exerci cio de
1'7'17,
através do carn-ê
atraves
carn-G! de seria
série nQ.
nº- 033.413;- lLl- DO TITULO;
,....tlPU1,SITIYQ,
,....tlPU1,SITIYO.
QUE, raferido
referido im6vel
imóvel 10i
foi iildq~li'"ido
iildq~li,"ido pelovalor:
pelo valor: '. total
,
8$300.000,00
(trezentos mil reais),
por compra
per
c:ompra feita ao
~[RVIÇO
~[RVI~O
DE PAZ E JUSTIÇA
JUSTI~A SERPAJ/BRASIL, através
atrav.", da escritura
1"t·.thJica
1,,\·.thJica
delita
data,
Ol\'
seja<,
seja
2.1:/11/1'9(77,
2.1:111/1'9(77,
lavrt!\d~;\
lavrt!ld~;\
às
as "folhas
"folllas
/2El4, do livt"'o r.,9 174, nestaa.
nestas. mesmas
mes.mas notEls,
notas, a,inc:la n~o levada';,a
."istr"O
perante o0 cartbrio imobili~r10 ccmpetente,
0
·q~e
ser~
competente, o
·(\".. do concomitantemente com
corn 0
o pl". illleil. . o tr-dsl~\do desta para. os

I'

J~s

que' meramente para fir)s
fir\s
1iji~çao~
1ins~ sendci certo que'meramente
de
1iji~~ao~
consign
conSignada
ado que sua antecessora 0o adqui~iu; par
por compra
cornpra feita
cu GANCO NACIONAL DE CR~DITO COOPERATIVO S/A
SIA - ONCe.,
,dOl
BNCC., at~av~s
at~avés
,da
I~~cl-j.tura p~blic~ de 06/03/1986, lavr~da às
~s folhes,058,:
folhes,05S,: do,':,lfvro
'),,,
~2.1::1(1, no ::Iº::IQ. (QL!into) Cart6,"io
dOl co,"arca
')e"
CÕ\rtó,"io de Not.,,, da
coroar c .. da :,C"'pital
i , ','"
',f"
E!3tado,
devidamente registrada' sob 0
i,
Estado,
o ng
nQ R.01l49.612,':!'elJl
R,01l49.b12,':r e lJl
[j,xt:;,')
[j,.l't:;:\
de 09/04/1986,
no 5J2 (Quinto)
Cartório de' 'flegi"it''':o''de'r,'
Cartorio
Tln( .. ~eis da comarca da Capital deste Estado" a qLlal fora:~utdrlgad~~'J"
fora:~utdrlºad~~'J"
,-"m
,-"In
cumprimento Ci\O
Ci\O contrato pal'''ticular de I
compromiseo'····;·l·de
n~o registrad.,; - l.U.l:- OA VENDA E
li I.Í0MPRA
OpJETO 'PA
1.3/),5/1983,
n~e
\.iOMPRA OpJ§TO
"::~~.~r::~;J:.lfI£:
QUE~
PD~tij.llindo 0o im6vel descritc
c:ar/::'\cterizEtdo
"::~~.~r::~;J:~:
descrito e
c:ar/::'\cterizado ,'''no
""no 1
·,tr"r"-I
pr,Q'iHmte e-6critLI""'~~"""
·,tr"rÓI I retro~ pela forma acima relatada.
relatada, pel~1 pr,E?'iHmte
melhor forma de direito, e em conformidiilde cam
com o Artigo
)l~
melher
Art1go
do Código
~ .,i~C)
COdign Civil Brasileiro~ est~o Justos e contra
"
,A~tlqg-La~
ao ora
"COMPRADOR",
como dE' '~clto e, na
c:otivi.\mente vendido t'em~ pelo preço
c:otivamente
prer;o -total, cel, ..to e
pr""·];',"",,..
(dLI'ZE'ntos E.' sesaent21
sesaent2\
c:or!'/(?ncionado
de R!260 .. QQQ,gQ (dll'ZE'ntos
mil
con'fE.\ssam
h c::.\V C I"
~mpD!~t'~cia
essa qüe
qLte
declitl'""am
Q" con'fE.lssam
hi:.\vcl"
~(.f\

i

i.nLE.·çp"-i:dmente
nest!? atc.1~' de.le flCOMPRADOR"~ G'm bb~\
E?
i.nLE.·SP"-i:dmente
e nestl?
l,d_Jc·da
nacionad.
contada
a achada.
I,d_ic'da
acha.da. Q>:at.:\, I'"a;;:~o
~~::I
"vU\IDEDORES"
-'VL!\IDEDORES"
d:<o
,:,,~Q "COMPRADOR" ~ de dito preço
':"~Q
prec;o
;"'·L,,~
irl"evogávt:?! QLlitac;2<o,
qLlitaç2{o,
;""L"~
plena,
rasi.\, gel"'c."\l e irl"evogavt:?!
,~fDitos,
p~ra
nunca e nada mais 0o eNig~r
"I
i .i.
Jrr- da e}:pira\:g(o
e}:piraçg(o rJ~,) pra.zo de retrç:tto~retr~tto~- 1S!.l- ru:Lmfl!mJll~ia~~
ru:Lm£l!mJll~ia~~
',\":_,~

QUE~

mesmo
li~frli.Jl.5
li~frlül.5
\I-~

neSi-sa Cf.:lnTOrmidade, transrnitt::m~ desde logo, na
ne'iii-sa
"posme, jDs,
jús, ,dominio,
toda a "posse,
direitos

"COMPRADOR"~

cl.l;?:.tes
aç?:.tes que tinham e exerc:iam
exerciam sobr€:t 0
o im6vt21
imóvt21

que

em

ora

vendidO'j.

aD mesmo~ possa cQ
"COMPRADOR"~"
ao
dorav~nte
[~I'"~ gozar e livremente dispor come
como coiBa sua que é~ e,fic~, ssndo
sendo
[~I'-~
em diante~
díante~
por 1orçc\
de5iti:;'1 escritL\I... c\1 c
seu
r"espectivo
hDje
ern
par
1or!;.::\ de5iti:;'\
sell
r-£:('spectivo
.. nte o
0 c01rtorio
obl-igando-'l£>
'jlbtro pel"
perante
có1rtório imobiliario
imobiliário COlllpetr?n
cOlllpetEm "
obl-igando-.W
i)C) 1"si, sells
sellS bens, herdeiros DLI
OLI sucessOres,
eucessOrcs, a f~(~eT ia
ea
present£?
i)C)
1"presente
I-,d;_",
eBcr-itllra sempre boa', 'firme e valiosa,
'. . f?l5pondentjo
1-,di_1
e esta eBcritllra
;11:t~ ~yicç'o
~yiC9'O de direito, ee
ea ch~mados·à"autori&'~
ch~mados·~"autori&'~ ~a forma d~ Lei;'I):"
'1):".1.
.,.1.

rel~~bo
rel~çbo

PA
DA PREVIDENCIA SOCIAL]
SOCIA!..]
dec:l~ram
n~o
se-rem
serem

QUE, eHpressamente
e>:pressamente E'
c' Gob
sob i;IS
i;IS penar.;.
penar.ida
vinclllii\dos
aD
f"1PS/INSS.,
pDr
rt~(f..")
vinclllilldos
ao
rtáf

, -- -,

_.....

• • • • "'

<- -

.-----.'-_."'-------_._-,~.-----.,--."'------.-.--,~-

?

-z
ftlllJlltro
ftlllJlllI'O Civil; e TabellollllO I
! DISIr. 'Aldala"I·'.'
'Aldo""!·'"
"
I""
. ,, ', '..
I
I
' .
Tolr':. (011) 7298-2184/3070
.
Fax: 7298-3284' .'
.•
II ''
Rua~ P,o. Donlzeto. Tavaral
Rua'
Tavaro. do
dB

#.

I

Limo.
FranciSco'
Llmo. ~9.; ,VUo ·Slo. Francisco'
DELl
DEL' .I[~J'
.'[~J' DOS SANTOS

rk~

fSCArvEHTE AUI'ORI1.AOO

e>:ercerem atividade
vincLtla~g(o, bem
ativida.de ecorlemic~ que determine, t~l vincLtlaçg(o,
coma,
como,
n~o se c:cnati tLlRf!'
tL\Rf!' eO)".Emprol;a
em". Emprol;a\ ~ 'come'
cerne' dei ine o
0 ar,tigo 15,
da.
Lei Feder~l no 8.212, de 27/04/1991 (Lei Org~nica'.de ' S~gur1d~de
Social),
pelo-"QLlP- Ij'~O
iH....dei toe
jj'ào est~o iH
tos a C\presentc;;'1~~O".
ê\presentc;;'1ç~o". da· prova de
d~1:d to para com a ,Seguridade Social,. ~>~igida
nos
ine)(istt:nc:i~ c!r·)
c! r·) dé1:d
te,..mou. do ?Irt.i9"
termou.
?\rt.i9"
47, do meneionado
menc:ionado Diploma L"gal;·· ~- RtLq

li(

~

llUt::, G~·:pressi\mente e
da Lei, ,declarc:lm
,declaré:\m que
CERTIDtES: llUr::,
eo sob as penas'
pe-nas' de
sabre
imevsl
deb1to5 decDrn.?nte5 de
sobre Q
imóvel ora vendido, n~o pesC:1m débit05
obrigaç'bes
encargos
i:H>tigo
obrigc\l;;bes e
en cargos
c:ondominiC:lis. e, em, face . do
':H>tigo
lQ..~

Inciso lI!,
Ill, alinea "a" e I'nciso IV~ do Decreta
Decreto F~deral nQ 93.240~
que
regulam(mtou a Lei Federal
de 09/09/198'"
qLle ,..egLllam(mtoLl
Fede,..al ng 7.433,
dE,
18/12/1985,
~prel.'Senta
para
ato, tl
'Inega ti Vti\
este ate,
AA . ,c-ertidtto '\nega
de
dlbito
ng 231.3U5/97!4, expedida aos 24/10/1997,
pala
débito fiscal
pela
Prefeitura do Municipio de ·S~o Paulo~ e em nome de
Pre1eitura
sua
certid~o
antecessora,
~
negativa de a;~es reaiG e pe~so~is
reipermecutbr~~~s, born
bem ~omoJ de proF)riedade corn
com negativaa de anus
e o.lienaçbes,
o.lienac;t.1es, l,,~>:pedida aos 19/11/1997, pelo 5Q. (Gl..linto)
CartQJ'-.io
(Ql..linto)
Cartór-.io
e
Rsgistro de
Imbveis cJEI comarCiil
d~, Capital
deste Estado,
iM.:!
imbvEi'l aqui obJütivl!1do,
relativas elf.:)
imbv6'l
obJE,-tivl!1do, as quais
qt..tais $~O ,~ntrelJl\e
c.\O
comprador,
.juntam.ente
pl'"imairo trc:uilado
.juntamente corn
com Cl
Q
trc:,uilado desta escriturr.;~"
declarando, ou'tr6sGim,
Du'tr6sGim, "sob responsabilidade-~iYil
responsabilidade-~iyil 'e crimin~l, nos
paràgrafo' 3~,
Decreto
termos do par~grafo'
de artigo lQ,
IQ,
do ,citado
Decreta
qUE'.<'
ineHist.em
li\c;:bes· rc~lis
e
pessoais
93.240/86,
qLIi..;dsqL\t~r
li\ç:bes·
ou' OnLls
re:.lis" inc:identes sÇ)breo
n:-!'f e I'"" icJo
reipersec:utbrias
DU,
re'='lis"
sQbre0
rt:-:-fel'""icJo
imbvel;- e,
0,
finalmente, ~- PA
DA RETROVENpA
BEIBOYENPA Ie~a~M
Te~a~M
Q§JEIO
Q§JETO DA
PRESE;NTE ESCRITURA: QUE, aind~ I:amblro
PRESE;NIE
também pela'.pl"Elsente
pela'.p,"esente escritura
esc:ritLlra e
fOI"mê\ I ds'diraito,
dS'diraito,
ala
con'tratantes
na melhor fOI"mC\
QIii
c:on'tratantes c:onvenC10nc,'HTI' a
"VENDEDORES" Cl'di,
C) 'di,.... eito
segclinte: ll- QUE, 1ic:",
fie", falclIltado
ialclIltado aos "VENDEOORES"
dE>

;t""-

In
o
se arrependerem d~ venda ora ofatuada, de .. c:on1ormidade CO
corn
0
segLlintes do Código
COdigo Civil Brasileiro, dentro do
Artigo 1.140 e seguintes
prazo de 36 (trinta s seis) m~ses, a contar
con tar daGta.dat~, e IleBse
caso os "VENDEDDRES"
"VENDEDORES" cJevo 1 ver:to
ver:t'o aa
ao "COMPRADDR",
"COMPRADOR", a importC.~nci.:i
importê.~nci.:i or,,\
or,,1
pelo IGP/M
recebida,
devidalnente cOI~I~igida pale
(Indice Geral
de
Preços
época etn
eln que ocarrer'o
Pre~os
no Mercado), à~ 6pcca
arrepandimento,
e
acres
cid a
dos jLlrolS de 12~-:' (doze par
c:ento) c\o
de
acrescida
por cento)
êlO ano, E? ~Iintja~
as despesas quo 0o "COMPRADOR« tenha tidb com
corn lavratura de
todas

I?sc.'f"itura,

~-E?gistn::ls,

siGa,
SiG8,

desde que dl?vid.amen"tt:>
dl?vid.afflentt:'

o\..ltr.::u;
o\"ltr.::u;

'-·"'",prcndimento

dos

'c?vel"'bi~(;'bes,
'c?vel"'bi~(;'beS.

c::e:·rtidflEii'&·
c::e:·rtidflE:t&·

comprov;~dae_-, il~"

L1UE~

"VENDEDORES" 1'<>10
desfa;:imanto
p"lo desfazimento

e

.

,
, '

ql..\i:"Ii~lI\..\(~r
ql..\i:Ii~lI\..\(~r

oCt.")('")"C'ndo
oCt.")('")"'C'ndo

d..

0
o

present"
presentE?

ranQ",,,;-;la.o,
do pl'"azo acima' ostabslecido.
estabelecido,
.. ran
Q",,,;-;la.o,
dentro
no
Gentidc)
de
carac:tel'"'i:zar
essa
ma.nif~staç~o,. os "VENDEDORES"
noti"ficar;Yo
ossa
ma.nif~stc.:\l;~o,.
notificar;Yo Q
"COMPRADOR" deS5.il.
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COMPROMISSO PARTICULAR DE RECOMPRA DE IM6VEL
IMÓVEL
ATRAvés
AIRAVES DE RETRO-VENDA
RETRO·VENDA

Por este instrumento particular, de compromisso de venda e
0
compra, as partes adiante nomeadas e qualíficadas,
qualificadas, de um lado o
JOSÉ
senhor
HERMENEGILDO
JOSE
PEREIRA
BARBOSA,
brasileiro, casado, empreSário,
empresario, portador da carteira de identidade
R.G. N° 5.314.997 e C.P.F.M.F. N° 060.847.458.-49, residente e
domiciliado
nesta
capital,
doravante
nomeado
COMPROMISSÁRIO-VENDEDOR, ou simplesmente, VENDEDOR,
COMPROMISsARIO.VENDEDOR,
e de outro lado o
0 senhor: ELCIO MORAES DE BEW, brasileiro,
solteiro, empresário,
empresario, portador da Carteira de Identidade R.G. N°
4.259.346, inscrito no CPFMF sob o
0 N° 507.951.128-15, residente
e domiciliado em Santana do Pamalba - SP. Doravante nomeado
COMPROMITENTE-COMPRADOR,
ou
simplesmente:
COMPRADOR, tem entre si justo e contratado Compromisso de
RETRO-VENDA e Recompra do Im6vel
ImÓvel adiante descrito, pelas
seguintes clausulas
condiçOes que mutuamente aceitam e
cláusulas e condi90es
outorgam:
' 0 VENDEDOR, é
e senhor e legitimo
legltimo possuidor do imóvel
im6vel cuja
I- O
-térreo
descriçao é
descric;ao
e a seguinte: Loja nO 2, localizada no pavimento -terreo
do Ediflcio dos Andradas, sito a
à Av. Ipiranga, 1..273, no 5°
sUbdistrito, Santa IfigAnia,
subdistrito,
lfigênia, com uma area
área de 160,00m2, rnais
mais a area
área
da Galeria com
corn 100,00rn2,
100,00m2, perfazendo um
urn total de 260,00rn2,
260,00m2, e
correspondendo-Ihe a' parte ideal de' 13,802% no terreno.
par
Contribuinte N°008.094.0021-9, havido pelo VENDEDOR, por
à SERVICO
SERViÇO PAZ E JUSTICA
JUSTiÇA - SERPAJ/BRASIL.
compra feita a

J

1

11 - Pelo preço
prec;o certo e ajustado de R$ 260.000,00, (Duzentos e
rnil Reais) o
0 VENDEDOR se compromete
cornpromete a vender e 0o
~
sessenta mil
COMPRADOR a comprar
cornprar IIvres
livres e desembaraçados
desernbarayados de quaisquer/
Ônus e obrigaçOes
\
Onus
obriga90es o
0 referido imóvel,
im6vel, nas seguintes condiçOes:
condi90es: A
vista em moeda corrente, pagos no dia 21 de novembro de 1997.

.1\

111- Pelo pacto de RETRO-VENDA, o
0 vendedor poderá
podera exercer se
direito de recompra, conforme cláusulas
dlreito
clausulas e alineas abalxo:
abaixo:

Jl\
in /

A - 36 (trinta e seis) pagamentos de R$ 10.400,00 (Dez mi
,/ In /
quatrocentos Reais), pagos mensalmente vencendo-se a primeira a
à (JJ //
30 (trinta) dias da data da assinatura deste, e as demais na mesma
até 0o 36° (trigésimo
data dos meses subsequentes, ate
(trigesimo sexto)

pagamento, representando estes pagamentos os juros de 4% ao
mês
mAs do capital principal.
A-1 - Ca
Caso
so haja por qualquer motivo, um aumento na Taxa
Referencial (TR), que ultrapasse
ultra passe a 2,5% (Dois e meio por cento), o
0
que exceder a esse número,
n(Jmero, será
serit acrescentado ao respectivo
pagamento do mês
mAs referente a Taxa-Referencial excedente, que
serit
será encontrado aplicando-se a seguinte f6rmula:
fórmula:
Valor a ser acrescentado na parcela do mês
mAs =(Parcela da Clitusula
Cláusula
III-B x Excedente de 2,5% na correc;!o
correçao da TR)/100
Onde: Parc.
Parco Clitus.
Cláus. III-B =R$ 260.000,00 nos primeiros 12 meses.

B - 01 (Uma) parcela
parcel a de R$ 260.000,00 (Duzentos e cinqüenta
cinqoenta mil
1
Reais), que será
serit paga juntamente com a 36 parcela, prevista no
item A.
C - Todas as parcelas serao corrigidas segundo a variaçao
varia9ao do
Indice da TR (Taxa Referencial mensal), ou outro Indice que vier
substituir a TR, incidindo essa correc;ao
correçao no primeiro dia. do 13°
(décimo terceiro) mês
(decimo
mAs e do 25° (vigesimo
(vigésimo quinto) mt!s.

j
1

~

~

0 VENDEDOR, poderá
podera quitar o
0 principal R$260.000,OO
IV- O
(Duzentos e sessenta mil
mU Reais), a qualquer momento decorridos
12 (doze) meses da celebrac;ao
celebraçao deste contrato, cancelando assim
as parcelas restantes constantes no item A da Cláusula
111.
Clausula Ill.
A- Caso
Ca so o
0 VENDEDOR queira quitar o
0 principal antes doprazo
do prazo
podera fazer somente após
ap6s o
0 pagamento das
previsto acima, poderá
1
ate a 12
121 parcela.
parcelas faltantes até

IV - O
0 VENDEDOR declara, sob as penas da lei, n!o
nao estar incurso
nas restriçOes
restri90es e exigências
exigtmcias contidas no Decreto nO 83.081179,
relativo ao INSS, e legislaçao
legislac;ao posterior.

~

/

0 presente contrato e
é celebrado em can!lter
caráter irrevogável
irrevogavel e
V - O
irretratável,
irretratavel, observado o
0 disposto no paragrafo
parágrafo 1, desta cláusula.
clausula.

/_~,

.

y'

PARAGRAFO 1°:
PARÁGRAFO
A falta de pagamento de qualquer
qua\quer part/ce····
paruce····
referente à clausula
cláusula Ill-A
III-A ou B, por mais de 90 dias, acarretar a
faculdade exclusiva do COMPRADOR, em optar: 1) Pela imediat e~,
automática rescisao deste contrato, perdendo o
automatica
0 VENDEDOR em
j
favor daquele a quantia ja
já paga. Ou 2) Pela dilayao
dilaçao do prazo para

a

favor daquele a quantia já
js paga. Ou 2) Pela dilaçao
dilayao do prazo para
Importância devida,
pagamento, corrigindo monetariamente a Importancia
diária mals
mais juros de 1% (hum por cento)
segundo os Indices da TR dlsria
ao mês,
mAs, acrescidos de multa
mUlta de 2% (dois por cento), sobre o
0 valor
do debito
débito corrigido.

VI - DO COMODATO:
Que, ainda tambem
também pelo presente
termos
0
instrumento particular e nos melhores term
os de direito, o
dá graciosamente aos VENDEDORES, em
COMPRADOR da
COMODATO, o
0 imóvel
im6vel objetivado pelo presente contrato, mediante
as seguintes cláusulas
clcllusulas e condiçOes:
condiQOes:
a)- o
0 prazo da concesslio
concessêo do presente comodato e
é de 36 (trinta e
seis) meses, a contar desta data, ou seja, o
0 mesmo prazo da
manutençao da cláusula
manutenyao
clcllusula
de retrovenda
contratada,
independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial;imóvel objeto deste
b)- os VENDEDORES se obrigam a manter o
0 im6vel
comodato, em perfeito estado de conservayao,
conservaçao, asseio e limpeza,
vigtmcia deste contrato, fazendo para issó
isso e a sua custa
durante a vigência
exclusiva, todas as obras e reparos que se fizerem necessarioas
á
necessárioas a
boa conservayao
conservaçao do mesmo;-

j

j

à vigente deste
c)- os VENDEDORES se obrigam a pagar durante El
corltribuiQOes de
comodato, todos os impostos, taxas e demais contribuições
qualquer natureza, que recaem ou venham a recai,.
0 dito
recai" sobre o
imóvel;im6vel;-

d)- a falta de cumprimento de qualquer das cláusulas
clsusulas do comodato,
importará
0
importars na sua imediata rescisêo
rescisljo de pleno direito, e após
ap6s o
cumprimento do estatuldo pelo Decreto Lei nO 745, de 7/8/1969,
presistindo a inadimplAncia
inadimplência por parte dos vendedores, se obrigam
os mesmos, a devolver ao comprador, o
0 im6vel
imóvel ora dado e~
comodato, em perfeito estado de conservaçao,
conserva~o, e sem direito a
nenhuma indenizaçao,
indenizayao, seja a que titulo ou natureza for;-

°

VII - O
0 presente contrato, inclusive o comodato concedido, obriga
os herdeiros ou sucessores das partes.
VIII - Elege-se o
0 Foro Central da Comarca de sac
sao Paulo para a
soluyao de quaisquer dúvidas
dovidas que eventualmente venham a existir
SOlUça0
em relayao
relaçao a este compromisso.

•

~()

•

í
PROMITENTEE por estarem justos e contratados, firmam, COM
COMPROMITENTEVENDEDOR
e
COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR,
este
COMPROMISsARIO-COMPRADOR,
instrumento em 04 {quatro} vias, de igual teor e forma, na presenya
presença
de 03 {trlls}
{três} testemunhas abaixo assinadas.
S!o Paulo, 21 de Novembro de 1997.

COMPROMITENTE-yENDEDOR
COMPROMITENTE-YENDEDOR

Hermeneglldo Jose
José Pe,..lra
PereIra Barboaa
Barbosa
COMPROMlSSÁRIO~OMPRADOR
COMPROMlssARIO~OMPRADOR

;&ítifó
;&ItifO Moraes
Mora.. De BeIJl

1-/

TESTEI\tUlift'm:~
-,<I'

•

Sao
São Paulo, 23 de Agosto de 2007.

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PERElRA
PEREIRA BARBOSA, brasileiro, casado,
easado,
ldentidade - RG n.D
n.O 5.314.997-x, inserito
inscrito r10
portador da Carteira de Identidade
endereço eomereial
comercial à Avenida
CPF/MF sob n.
n.Do 060.847.458-49, com
eom enderec;o
Ipiranga, nO 1267 - 40 andar - CEP 01039-907 - Centro - Sao
São
Paulo/SP, de ora a diante denomlnado
PaulojSP,
denominado NOTIFICANTE, vem
vêm por meio
desta

a

NOTIFICAR EXTRA JUDICIALMENTE

o

Sr. ELCIO MORAES DE BELLI, brasileiro,
braslleiro, solteiro, portador da
o
Carteira de Identldade
Identidade - RG n.o
n. 4.259.346, inscrito no CPF/MF sob n.O
enâereço na Alameda Valencia,
Valência, n.o
n. O 72 - (EP
CEP
507.951.128-15, com enaerec;o
Parnaíba, de ora
06544-004 - Residencial
Resldenclal Zero - Tamboré
Tambore - Santana de Parnaiba,
em diante denominado NOTIFICADO, pelas raz6es
razões a seguir expostas:
Em conformidade com o
0 acordo judicial entabulado entre as pClrte"
pCJrte"
supra cltadas,
citadas, no processo n.o
n. o 00.527.692-6 que tramitou perante a 1 ~)d
Vara Civel
Cível do Foro Central' da Capital de Sao
São Paulo, devera
deverá ()
NOTIFICADO, apresentar no Prizo
prazo de 10 (dez) djas,
dias, cootados
contados da

data do receblrnento
recebimento delta.
desta. o
0 ccl!culo
calculo do ya!o[
valor que o
0 rnesrno
mesmo tem
tern
ressarc!r Dara
para o
0 NOTIFICANTE, face a reintegrac;ao
a ressarcir
reintegração de
do imovel
imóvel
situado

a
à Avenida Ipiranga,

n.o 1273 - Santa Ifigenia
Ifigênia - Sao
São Paule/SP.
Paulo/SP.

Sem mais, para 0o momento

Atenciosamente
Atenciesamente

JOSÉ PEREIRA BARBOSA
HERMENEGILDO JOSE
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Slo
SAo Paulo, 03 de Setembro de 2007.

ELCIO MORAES DE BELl,
BELI, braslleiro,
brasileiro, solleiro,
solteiro, portador da cedula
cédula de identidade RG nO.
0 nO. 507.951.128-15, residente e domiciliado à
4.259.346, inscrilo
inscrito no CPF/MF sob o
Valência, nO. 72, CEP 06544-004, Alphville Residencial Zero, , Santana de
Alameda Vallncia,
Pamalba, vem,

a

CONTRA-NOTIFICAR EXTRA JUDICIALMENTE

o Sr. HERMENEGILOO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA, brasileiro, casado, portador da
cedula de idenlidade, RG nO. 5.314.997-X, inscritu no CPF/MF sob nO. 060.847.45849,
cédula
endereyo comercial à Avenlda
er, CEP 01039-907, Centro,
com endereço
Avenida Ipiranga, nO. 1.267,4° and
andar,
São Paulo SP, ora denominado CONTRA-NOTIFICAOO, pelas razões
SAo
razoes a seguir expostas:

a

Ap6s o
0 raceblmento da
de Notificação
Notiflcayio Extra Judicial emitida pelo Contra-Notificado, dando
Após
dlas para prestaçilo
presla9i1o de contas referente ao processo n°. 00.527.692-6, que
prazo de 10 dias
São Paulo e, conforme
perante a 13° Vara Civil do Foro Central da Capital de SAo
tramitou parante
acordo firmado e não
nAo cumprido perante juízo
juizo ilem 9, as despesas referentes
referenles ao imóvel
im6vel
eram de respensabilidade
respOnsabilidade do Conlra-Notificado,
Contra-Notificado, por descumprimento desde Item esta
estâ
sendo reilo
levantamento dos valores erTf debitos
débitos que foram pa90s pelo Contrafeito 0 levantamenlo
Notificante.

°

I
u)

Assim informa a Vossa Senhoria que requer prazo de 30 (Irinta)
(trinta) dias para apura~
eventuais diferenças
débitos deixados eo
e o valores pagos pelo Conlra-NotiflCSdo.
Conlra-NotifiCSdo. ::J
eventuals
diferen~s entre os debito!
G:
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1001

Sem mais,
mals, para o
0 momento.
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.Oi=ICIAl DE REGISTRO DE TiTULOS
TíTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARUERI - SP
. ' .Oi=ICIAL
AI. Araguaia, 190 Alphaville Baruen CEP 06455·000/Pabx (OXX11) 4195-8274

Bel. Carlo.'
Be!.
Carlos frederico
fredenco Coelho Nogueira
OfICIal
O/wal
CERTIFICADO DA(S) DILlGÊNCIA(Sj
DILlGENCIA(Sj

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICA<;AO
PROTOCOLO

REGISTRO

CERTIFICADO

394.684

441.028

040.861

Remetente...

HERMENEGILDO JOSE PEREIRA BARBOSA

Destinatario
Destinatário .. : ELCIO MORAES DE BELLI

ALAMEDA VALENCIA N° 72

ALPHAVILLE RES ZERO

BARUERI· SP

06544·004

CERTIDAO
POSITIVA
CERTIDÃO POSITIVA
Certifico
fé que,
carta notificação
Certifieo e dou fe
ENTREGUEI
,a earta
notifiea~ao registrada
em microfilme
mierofilme sob o0 numero
número aeima,
acima,
diligéncia (s)
(s) no
em diligeneia
feita (5)
endere<;:o supra,
no(s)
dials)
e hOri3rio(s)
endereço
dia(s)
horário(s) abaixo relaeionado(s),
relacionado(s), a
a saber:
Data/Ocorrência
às 12:30.
Data/Ocorrencia
: 24/08/2007 as
AO
DESTINATARIO
QUE
COMPARECEU
A
ESTA
SERVENTIA
E
APOS
SE
DESTINATÁRIO
APÓS
CIÊNCIA
IDENTIFICAR,
TOMOU
CIENCIA
DA
CARTA E RECEBEU UMA VIA QUE LHE
OFERECI.

!Gertifico"mais
!Gertifico'-mais que, nos termos
termos~o
·~o parágrafo
paragrafo 1 ° -~o
do artigo 160, da Lei n°
I 6.015/73 o0 teor deste certificado faz parte integrante do registro acima
il1dentlficado . .__

il1dent~fi~=o.

Barueri, 24 de Agosto de 2007.
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LUCIAN~DRIGUES

ARAUJO

Escrevente Autorizado

II
11

II

J
==J
11

lX:0l~

OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS
TíTULOS E DOCUMENTOS
COMARCA DE BARUERI . SP
AI. Araguaia, 190 Alphaville Barueri CEP: 06455-000/Pabx: (OXX'11) 4195-8274
CNPJ 05.641.292/0001-65

Frederico Coelho Nog"eira
Nogueira
Bel. Carlos Frederieo
Oficial
Ofleial

CERTIFICA.

que 0o presente titulo
título foi protocolado sob 0o n.

394684

em 23/08/2007

441028 nes!a
nesta data, conforme segue:

e registrado em microfilme sob 0o n.

Apresentante ...

HERMENEGILDO JOSE PEREIRA BARBOSA

Natureza do Titulo
Título ..

NOTlFICACAO

Número
Numero do contrato ....
ELCIO MORAES DE BELLI
BELLl

Emolumentos do Oficial. ..

R$

20,95

Emolumentos do Estado.

R$

5,95

ContribUlC;:<3o Cart.
Carl. Previdencia :
ContribUição

R$

4,41

Custeio Registro Civil(Sinoreg) :

R$

1, 10

Justiça ..
Fundo do Tribunal Justic;:a

R$

1, 10
. -----.

TOTAL DOS EMOLUMENTOS:
EMOLUMENTOS :

R$

Diligência do Notificador ....
Diligencia

R$

-

33,51
11,19
-

TOTAL GERAL ...

--

....

~----~_.-._----~----~-.-.------

R$

44,70

'v'ALOR DO DePOSiTO
DePÓSiTO

44,70

R$

0,00

Barueri, 23 de Agosto de 2007.

L~
ROBSON DE CASTRO
Escrevente Autorizado

Contribuic;:iio
Contribuição ao Estado e Aposentadoria(IPESP), recolhidos na guia n. 159,
0 titulo
Declaro que nesta data, recebi uma via deste recibo, bem como o
título a que se refere.

__
__
__
___
Nome ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

End.

Ass.

São Paulo, 03 de dezembm
dezembl-o de 2007.
Sao

NOTIFICAÇÃO
NOTIFICA~AO EXTRAJUDICIAL

Ref. Acordo Judicial entabulado entre as partes infracitadas.

ÉLCIO MORAES DE BELLI, brasileiro, solteiro, portador da
ATT: ELCIO
,.-.

o nO
Carteira de Identidade RG na
nO 4.259.346 e inscrito no CPFjMF sob a
507.951.128-15, residente e domiciliado na Alameda Valencia,
Valência, nO 72 ..-Residencial Zero - Tambore
Tamboré - Santana de Parnaiba
Parnaíba .- Sao
São Paulo - SP
CEP: 06544-004, de ora em diante denominado NOTIFICADO.

HERMENEGILDO JOSÉ
JOSE PEREIRA BARBOSA,
brasileiro,
braslleiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nO 5.314.9975.314.997·
X e inscrito no CPF/MF sob o
0 nO 060.847.458-49, com endere(;o
\comercial a
4 0 andar - Centra
à Avenida Ipiranga, nO 1267 - 40
Centro - Sao
São Paula·
PaulotsP,
de
ora
em
dia~te
denominada
NOTIFICANTE,
vem
denominado
respeitosamente NOTIFICA-LO EXTRAJUDICIALMENTE do quanta
quanto ~
segue:
m ,....

u:; -.-I
U;
-I

,.-

C
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I"
;O

Notificação Extrajudicial recebida tSor 21181
Em face da NotificaC;ao
Vossa Senhoria no mês
mes de agosto
agosta do presente ano,
ana, que o
0 cientifiXiDu
científiXiúu
das pendências
pendencias financeiras existentes com o
0 ora
ara notificante.
.'"
.'"
f""
cn
en
,"
til...
tit.
Vale esclarecer que mencianadas
mencionadas pendencias ~o cn
en
decorrentes da inobservancia
inobservância do cumprimento de clausula
cláusula contratual N
<.0
<.O
r-pelo ora notificado, na ação
ac;ao de Reintegração
Reintegrac;ao de Posse, processo nO ra
00.52.7.692-6 que tramitou perante a 13
U Vara Civel
Cível do Foro Central da
Cornarca da Capital de São
Sao Paulo. Sendo que, ern
em referido processo loi
loj
Ilomoiogado
tlomoiogado acordo judicial, o
0 qual nao
não fora cumprido
curnprido integralmente
pelo ora notificado.
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Ademais, cabe salientar que o
0 ora NOTIFICAOO
NOTIFICADO
rescindiu o
0 contrata
contrato fir'lJ1sidb:!
fi r'lJ1íidb:! \:'Pcitamenre:Cbm
\:'Pcitamenf&Cbm o
0 NOTIFICANTE, a
o
Imóveis Sr. José
Jos~ Ernani iá""rpellon
z'i:;'rpellon e o
a advogado Sr.
Corretor de Imoveis
Adalberto Castilho devidamente constituído
constituida pelo Condomínio
Condominio dos
Andradas. Sendo certo que, tal conduta da parte do NOTIFICAOO
NOTIFICADO e
é
duvidosa, haja vista que vendeu a
o imovel
imóvel objeto do contrato acima
I"eferido.
Outrossim, frisa-se que no momento em que o
0
imóvel foi
imovel
fai vendido, o
0 ora NOTIFICADO, estava em negociaC;ao
negociação com o
0
NOTIFICANTE, com o
0 intuito de devolver-Ihe
devolver-lhe a posse e a propriedade do
0 pagamento de um pequeno valor em decorrt?nCia
bem, mediante o
decorrência do
estipulado na clausula
cláusula contratual do acordo homologado em juizo.

Contudo, vale mencionar que o
0 prazo de 30 dias
através de Contra-notificac;ao
Contra-notificação extrajudicial
requerido por Vossa Senhoria atraves
endereçada ao notificante, para apurar debitos
débitos decorrentes do acor'do
acor"do
enderec;ada
entabulada entre as partes, expirou.
expir"ou.
entabulado
Diante do exposto, e
é a presente para notificá-lo
notificcHo
serao tomados pelo ora
novamente, dos procedimentos judiciais que serão
NOTIFICANTE, caso os valores supra não
nao sejam devidamente
ressarcidos no prazo de 24 (vinte quatro) horas.

a

--

Desde logo, coloco-me à inteira disposiC;ao
disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios,
necessários, sendo que
comunicac;ao deverá
devera ser encaminhada no endereço
enderec;o da Avenida
eventual comunicação
Ipiranga, nO 1267 - 40
4 0 andar - Santa Ifigenia
PaLllo ...
Ifigênia - Centro- Sao
São Paulo""
SP.
Cl
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Sem mais, para o
0 momento
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Atenciosamente,

_.

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA
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OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARUERI • SP
AI. Araguaia, 190 Alphaville Barueri CEP: 06455·000/Pabx:
06455-000/Pabx: (OXX11) 4195·8274
4195-8274

CarLos Frederico Coelho Nogueira
Bel. Car!os
OficiaL
Oficia!
CERTIFICADO DAIS) DILlG~NCIAIS)

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICA<;AO
PROTOCOLO
419.986

REGISTRO

CERTIFICADO

466.294

064.328

Remetente ... : HERMENEGILDO JOSE PEREIRA BARBOSA
Destinatário .. : ELCIO
ELelO MORAES DE BELl
BELI
Destinatario

ALAMEDA VALENCIA N° 72

TAMBORE RES ZERO

SANTANA DE PARNAIBA·
PARNAIBA - SP
06544-004
06544·004

CERTIDÃO POSITIV
POSITIVA
CERTIDAO
A
cartaa notificação
,a cart
notifica~ao registrada
Certifico e dou fé
fe que,
ENTREGUEI
diligência(s)
em microfilme sob o0 número
numero acima,
em diligencia(s)
feita(s) no
endereço
endere~o
supra,
no (s)
dia (s)
e hora.rio
horário (s) abaixo relacionado (s), a
a saber:
·Data/Ocorrencia
. Data/Ocorrência
: 26/12/2007 as
às 09:18.
NAO ATENDIDO NO LOCAL
Data/Ocorrência
Data/Ocorrencia
DESTINATÁRIO
AO DESTINATARIO
LHE OFERECI.

: 02/01/2008 as
às 10:40.
CIÊNCIA DA
QUE TOMOU CIENCIA

CARTA

E

RECEBEU

UMA

VIA

QUE

Certifico mais que, nos termos do parágrafo
paragrafo 1°
l° do artigo 160, da Lei nO
6.015/73 o0 teor deste certificado faz parte integrante do registro acima
identificado.
Barueri, 02 de Janeiro de 2008.

/\

LUC"N~R'GU'S

ARAUJO

Escrevente Autorizado
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OFICIAL DE REGISTRO DE TíTULOS
TiTULOS E DOCUMENTOS
COMARCA DE BARUERI - SP
AI. Araguaia, 190 Alphaville Barueri CEP: 06455-000/Pabx: (OXX11) 4195-8274
CNPJ 05.641.292/0001-65
Bel. Carlos Fred,,;eo
Frederico Coe/ho
Coelho Nogueira
Oficial
Olicial

CERTIFICA, que 0o presente tftulo
e registrado em microfilme sob 0
o n.
Apresentante ......................... :

foi protocolado sob 0
o n.

419986

em 19/12/2007

466294 nesta data, conforme segue:

HERMENEGILDO JOSE PEREIRA BARBOSA

Natureza do Titulo .................. : NOTIFICACAO
Nilmero
Número do contrato ..... .
ELCIO MORAES DE BEll
BEU

-

Emolumentos do Oficial .......... :

R$

20, 95

Emolumentos do Estado ......... :

R$

5, 95

Contribui980
Contribuição Cart.
Car!o Previdencia :

R$

4,41

Custeio Registro Civil(Sinoreg) :

R$

1,10

Fundo do Tribunal Justi9a
Justiça ........ :

R$

1, 10

TOTAL DOS EMOLUMENTOS
EMOLUMENTOS::
Diligência do Notifieador
Diligencia
Notificador .......... :

R$
R$

33,51
11,19

TOTAL GERAL ....................... :

R$

44,70
44,70

VALOR DO DEP6sITO
DEPÓSiTO ........... :
,

-

..., .., .., .., ., ..., , ., ., ..... ..., ....

R$

0,00

Barueri, 19 de Dezembro de 2007.

ROBSON D&dsTRO
D&cÁSTRO
Escrevente Autorizado

Contribuição ao Estado e Aposentadoria(IPESP), recolhidos na guia n. 237.
Contribui980
Declaro que nesta data, recebi uma via deste reeibo,
Deelaro
recibo, bem como 0
o titulo a que se refere.
Nome .... :. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
End ....... :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ass ....... :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.-

Cale Master
judiciéliS
Assessoria em cálculos
ca/cu/os judiciCliS

Elcio t'Aoraes
t'Àoraes de Belli
Beili
José Psreira 8arbosa
Barbosa
Hsrmenegido Jose

Resumo

-

Principal Corrigido

67490950

JU(OS
Juros

417994.96

22!E1 Apurado

1,092,904,46

;"i Casper
Caspel Ubero. 134 - 10 andar - sala 102 - CEP 01033-000 - Fone: (11 )3326-6032 - Centra
Centro - São
P2u!O ;""
S80 PHuto
e-rrtail. calcmaster@uol.com.br
SP - e-'l':ail.

Cale Master
Assessoria cm
em Calculos
Cãlculos Judlcfafs
Ass8ssorfa
JudicIa's

Demonstrativo
OemonstratiVQ de cálculo
c~lc"lo
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(00800)
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1,000,00
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1.196.71
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54

nav-98
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1.000,00

0,0800
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'.000,80
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2.197,42
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1.000,00
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0,0800

0,9992
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1.194.38
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51

nov-98
nov-9S

1.000,00
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0,0800
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nov-98
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0.0800

0,9992
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0,9992
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119,17%
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875,97
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0,0800
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0,0800
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1.188,38
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1,000,00

0,0800

0,9992
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1,188,38
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--_.r---'-76

_o.

daz·98
dez-98

- ---

500,00

_"

-----

- - ---------

591,10

---

__

..
._------------_.-

1 089,50
.- - -----_
--

---~-

77

dat.-ge
dCl.-98

SOO,OO

(0,32001
(0,3200)

0,9968

498,40

118,47%

590,44

1,088,84

78

dez--98

500,00

(0,3200)

0,9968

498,40

118,43%

590,27

1.088.67

79

dez-98

500,00

(0,32001
(0,3200)

0,9968

498,40

118.40%

590,11

1,088,51

60

dez-98

500,00

(0.3200)

0,9968

498,40

118,37%

589,94

1088,.34

61

dez-98

500.00

(0,3200)

0,9968

498.40

118,33%

589,77

1.088,17

82

dez-98
dez-9a

500,00

(0,3200)

0,9968

498.40

118,23'Yo

589,27

1,087,67

83

dez·98
dez-98

500.00

(0.3200)
(0.32001

0,9968

498.40

118,20%

589,11
5a9,11

108151

84

dez-ge
dez-9S

500,00

(0,3200)

0,9968

498,40

118,H%

588,94

1,087,34

85

dez-ge
dez-9S

500,00

(0,3200)

0,9968

498,40

118,13%

588.78

1 ,087,18
1,087,18

86

dez-98

500,00
500,QO

(0,3200)

0,9968

498,40

118,10%

588,61

1.087,01

87

dez-98

500,00

(0,3200)

0,9968

498,40

118,00%

588,11

1.086,51

88

del-98
dez-98

500,00

(0,3200)

0,9968

498,40

117,97%

587,95

1.086,35

89

del-98
dez-98

500,00

(0.3200)

0,9968

498,40

117,93%

587,78

1.086.18

90

dez-98

500,00

(0,3200)

0,9968

498,40

117,90%

587.61

1.086,01

91

dez-98
dez·98

500,00

(0.3200)

0,9968

498.40

11'7,77%

586,95

1,085,35

---

Cale Ma.ter
Judlclals
Assessorl. em Calculos
Cálculos Judiciais

92

dez-98
dez·98

500,00

(0.3200)

0,9968

93

dez-98

500,00

(0,3200)

0.9968

--r--

--

498.40
498,40
----

------

117}3%
117,73%

586,78

1.085.18

117,70%

586,62

1,OS5,02
1,085,02

-

---

94

jan-99

500,00

0.4500

1,0045

502,25

117,53%

590,31

1.092,56

95

jan-99

500,00

0,4500

1,0045

502,25

117,50%

590,14

1.092,39

96

jan.99

100,00

0,4500

1,0045

100.45

117,50%

118,03

218,48

97

jan.99

825,00

0,4500

1,0045

828,71

117,47%

973.46

1.802,17

98

jan.99

8,5,00

0.4500

1.0045

828.71

117,30°Ír)
117,30°/r)

972.08

1.800,79

99

jan-99

825,00

0.4500

1,0045

828.71

117.30%

972.08

1 800,79

0.4500

100
lOO

lan-99

825,00

1,0045

828,7\

117,27%

971 ,BD
971,BO

1.800,52

101

jan-99

825,00

0,4500

1,0045

828,71

117,23%

971,53

1800,24

102

jan-99

825,00

0,4500

1,0045

828,71

117,03%

969,87
969.87

1.798,58

103

jan-99

825,00

0,4500

1,0045

828,71

117,00%

969,59

1.798,31

lO.
10.

jan-99

825,00

0,4500

1,0045

828,71

117,00%

969,59

1.798,31

0,4500

1,0045

828.71

116,77%

967,66

1 796,37

0,8400

1.0084

831,93

116,53%

969,48

1.801,41

177 662,39

322.281,04

-

-- I------

105

jan-99
;an-99

825.00

106

fev-99

825,00

107

ool-98

108

jun-04

tGP-M

1,3/00

109

jl1l..(}4
jul..04

IGP-M

1,3800

----_.- r--

!44_618,65

110
liD

ago-04

tGP-M

1,3100

111

sef-D4

IGP-M

1,2200

112

oltt-04

IGP-M

0,6900

113

nov-04

IGP-M

0,3900

lI'
11'

dez-04

IGP-M
IGP·M

0.8200

115

jan-05

IGP-M

0.7400

116

fev-OS
fev-05

IGP-M

0.3900

117

mar-OS

\GP-M
IGP-M

0,3000

118

abr-05

IGP-M

0,8500

119

mal-OS

lGP-M
lGP·M

0,8600

120

IlIn-05
\un-05

IGP-M

0,2200

121

Jul-05
]ul-05

IGP-M
IGP·M

0,4400

122

ago-OS
ago-05

!GP-M

0,3400

123

sei-OS
set-OS

lGP-M

0.6500

12.

oul-OS

IGP-M

0,5300

125

nov-05

IGP·M

0,6000

126

dez-05
dez·05

!GP-M
IGP-M

0,4000

127

jan-06

tGP-M

0,0100

-_._---- 1---._---

322.281,04

1,013100

322.281,04

1,013800

326728.52

1.013100

331008,66

331.008,66

1,012200

335.046,97

335_046,97

1,006900

337 358,79

337.358,79

1,003900

338.674,49

338.674.49

1,008200

341451,62

341.451,62

1.007400

343,978,36

343.978,36

1,003900

345.319,88

345.319,88

1,003000

346_355,84

346.355,84

1,008500

349299,85

349.299,86

1,008600

352.303,84

352.303,84

1.002200

353.078.91

353_078,91

1,004400

354_632,46

354.632,46

1,003400
/,003400

355838.21

355.838.21

1,006500

358.151,16

358.151,16

1.005300

360.049,36

360_049,36

1,006000

362.209,65

362.209,65

1,004000

363.658,49

363.658,49

1,000100

363.694,86

363.694,86
367040,85

-

326.728.52

128

fflV-06

IGP-M

0,9200

1,009200

367.040.85

12.

mar-OB
mar-06

IGP-M

0,0100

1,000100

367077,56

367.077,56

130

ab,-06

IGP-M

0.2300

1,002300

367921,83

367921,83

131

mai-06

lGP-M

0.4200
0,4200

1,004200

369.467,11

369.467,11

132

jun.(}6
jun-06

!GP-M
iGP-M

0.3800

1 003800

370.871,08

370.871.08

133

jul-06

IGP-M

0,7500

1,007500

373652.61

373.652.61

13.

a9O-06
89<>-06

IGP-M

0.1800

1,001800

374_325,19

374.325,19

135

set-06
sel·06

lGP·M
lGP-M

0,3700

1,003700

375710,19

375.710.19

136

Qui-OS
oul-OS

tGP-M

0,2900

1,002900

376.799,75

376.799,75

137

nov-06

!GP·M
!GP-M

0,4700

1,004700

378.570,71

378.570,71

138

dez-06
dez-OB

IGP-M

0,7500

1,007500

381.409,99

381.409,99

13.
13'

jan-07

IGP-M
tGP-M

0,3200

1,003200

382.630,50

382.630,50

140

fev-07

IGP-M
\GP-M

0.5000

1,00saOO
1,005000

384.543,65

384,543,65

Gale Master
Assessoria em Ca/culas
Cálculos Judlc/8is
Judiciais
/

•

141

mar~07

IGP-M

0,2700

1,002700

385581,92

385581,92

142

abr~07

IGP-M
rGP-M

0.3400

1.003400

386.892.90

386.892,90

143

mal·07

IGP·M

O,{)4{)O

1.000400

387.047,66

387.047.66

1.000400

387.202.48

387,202,48

388.209,20

388.209,20

389.296,19

389.296,19

393111.29

393,111,29

1,105000

434.387,98

434.387,98
437.385,25

144

jun-07
jUrI-Dl

lGP-M

0.0400

145

jut-D?
jul-07

IGP·M
lGP·M

0.2600

146

ago-07

rGP-M

0.2800

147

sei-O?
sef-D?

IGP-M

0,9800

1.002600
1,002800

1,009800

148

oul·07
out·D?

!GP-M

1,0500

149

nav-Dl
nav-D?

"\GP-M

0,6900
0.6900

1,006900

437.385,25

150

dez'{}7

IGP-M

1,7600

1,1n600
1.1n600

515064.88

515.064,88

151

jan-08

IGP-M
IGP·M

1,0900

1,000900

515,528.43

515.528,43

152

fev-08

IGP-M

0.5300

1,005300

518260.74

518,260,74
518.260,74

153

mar-OB
mar-OS

IGP-M

0,7400

1.007400

522095.86

522.095,86

154

abr-08

lGP-M
tGP·M

0,6900

1.006900

525.698,33

525.698,33

155

mai·D8
mai·DB

tGP-M

1,6100

1,161000

610.335,76

610.335,76

156

jun-08

!GP-M
!GP·M

1,9800

1,198000

731.182,24

731.182,24

157

jut-08
jut-OB

IGP-M

1,7600

1, /78000
1,178000

859.870,31

859.870,31

lQ\a1.
lQ\ol.

.......

_.

869870.24

ln.ee2,39
In.ee2,39

1.037.~32,63

,.- o0

It:
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)STII A DO ESTADO DE SÃO
TRIBUNAL DE 1ST
sAD PAULO

Juizo
Juízo de Direito da 13" Vara Civet
Cível Central da

marea
Silo Paulo
marca de São

AUDIÊNCIA
TERMO DE AUDIENCIA

PROCESSO N.~ 00.527692-6
,

,

AÇÃO: JUSTIFICA(:AO
A<;:AO:
JUSTIFICAÇÃO

AUTOR (A) : ELCIO
ELCJO MORALES DE BELl
BELI
. REU(E):
JOSE PEREIRA BARBOSA e MARLI ZUCAITO
REU(É): HERMENEGILDO JOSÉ
BARBOSA
Fm 13 de junho de 2000, às
as 14:45 horas. nesta Cidade e Comarca de Sao
5ala
Em
São Paulo, na sala
de audiências
Meritíssimo Juiz de
audiencias do Juízo
Juizo da 13' Vara Cível,
Civel, sob a presidência
presidencia do Meritissimo
Direito Auxiliar - DR. HELlO
HÉLIO NOGUEIItA, comigo escrevente abaixo assinado, foi
audiência de CONCILlA(:Ao
CONCILIAÇÃO nos autos da ação
a91\0 supra referida. Apregoadas as
aberta a audiencia
partes, present\!
sell patrono, Dr. MARCO ANTONIO
presentí! o0 autor acompanhado de seu
ANTÓNIO
0 requerido Hermenegildo, acompanhado
FRAGOAS ZUFFO OAB. 54.323. Presente o
de seus patronos, Dr. SAMUEL PEREIRA DA SILVA OAB. 97.415 e Dra. MAGALI
BUENO RODRIGUES OAB. 74.795. Aberta audiência,
audiencia, proposta a conciliação,
conciliaryao, a
estabeleeido eomo
mareo fatal
mcsma restou frutífera
frutifera nos seguintes termos: A) Que estabelecido
mesma
como marco
para a opção
2111 1/2000, que então
não havendo a
entao nao
opyao da retrovenda pelos requeridos em 2111112000,
efetiva
cfetiva r~pm.n[!!.J<...'pagament9~
r~Çlm.n[!!.J<...'pagament9~.. fiearao
ficarão os requeridos nesta mesma data obrigados a
desocupay1io plena do imóvel
im6vel ocupado; B) Que se sujeitarão,
sujeitar1\o, também,
tambem, independente de
desocupação
notifiearyao, ao imediato despejo coercitivo nestes mesmos autos; IC) Que os requeridos
notificação,
comprometem a solueionar
solucionar as pendencias
pendências eondominiais
condominiais que se eneontram
encontram na esfera
se eomprometem
.i udicial sendo cobradas, bem como de honrar as pendeneias
pendências de ate
até hoje e as que virao
virão
marco de 2111112000;
21/11/2000; D) Que eada
cada parte areara
arcará corn
com os honorarios
honorários do patrono
ao mareo
constituído, Requerem a homologação
decisão. Vistos. Homologo,
. conslituido,
homoJogacao do acgrdo.
ae.Q.rdo. Seguiu-se decisao.
Corn fundamento no
por sentenya,
sentença, o0 acordo supra para que produza os efeitos de direito. Com
art. 269, inciso m,
III, do CPC, JULGO EXTINTA a ação
ary1\o de conhecimento.
eonhecimento. Publicada
Publieada em
.. g.'istre-se. Ap6s
Após as anotações
anotaryoes necessarias,
necessárias,
audicncia, saem os presentes intimados. ~
audiência,
arqUiVel~-se o. autos. NADA MAIS, Eu, ___'.\ .. A/allla da Cruz digitei e subscrevi.

MM. JUlZ:
JUIZ:

Autor:
A"b.
aut~ - .
Adv. auto.:;Réu: =
Reu:
. ..:::::=~
Adv. reu:
réu:

\

.

·
o

,
,

a .....~·,,' :,"..{,.1 ,/,-,,\'
,/,-,,1'

oi

Civel da Capital - Sao
Exmo. Sr.
SI". Dr. Juiz de.
deo Direito da 13' Vara Cível
São Paulo
I

•o

Proccsso
Processo n°. 00.527.692-6

HelO
ELelO MORAES DE BElU,
BElLI, par
por seu advogado
advogacJo e
bast<Jnte pr'ocurudor
proocurudor nos autos cla
ela AÇÃO
A<;AO DE REINTEGRAI;ii.o
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE LIMINAR CUMULADA
CUMUlADA COM PERDAS E DANOS qU(~
promovc
pramovc neste 1'11'-1. Juizo
Juízo e r. cClrtorio
cêlrtório atraves
através do
elo processo n .OO.527.Ci92 (i
,:untril HERMENEGIlDO
HE RM E N EGIlDO JOSE
JOSÉ PlC
PICREIRA
REIRA BARBOSA e sua mulhcl,
mulhcr,
devidamcnte n"pre5efltado~ por sua advoOilda,
vem, mui r'espeito5amelllc~
roespeito5amelllc~ cl,
devidamcllte
adVOOilda, vern,
partes em conjunto
cOr1junlo com seus respectivos advogildos perilflte
per(lflte Vo
V. Exa"
Exa .. P;;ld
informrlr c requerer o
0 que abaixo segue:
segut?:
COM PEDIDO

U

1.
Conforme acordo realizado em iludicnciil d!:
Conforrne
dI:
instru(:ao e juigamcnlo,
julgamenlo, fixou-se prazo para os réus
reus exercerern
exercerem 0
o direilo
direito de
instruçao
I

;

retrovenda do imóvcl
imovcl objeto da lidc, deposltando-sc
deposltando-5e no dia .2J~e
02J~e nQvQDll2ru
ngvQD112ru
pp. a
o valor do debito
débito sob pend de 5er execut<lda a irnediuta rf'eilltegra<;do
eilltegraç80 clo
cio
imovel
cl0 autor.
imóvel a filvor elo
o

Transcorrlda
Transcorrida "in albi,s" a data aprazada e nao

2.

réus depositado 0
o valor devirJo,
devido, [esoJy.e.lll......a.?.....P.9ftgs,~~,
[esoJy.e.lll......a.?.....P.Ç!ftgs,~~, C.QJllpqr
tendo 05 reus

..;1mi.9.,a~.Q.lmente
.;1!}1.i.9.,a~.çJmente visando prorrogar q cjireito de retrovenda do imovel
imóvel aos
aoS n~U5
n~u5
conforme 05 condições
conforrne
condio;;6es abalxo
abaixo que mutuamente
rTlutuamente acordarn
acordam a saber

o Saldo

3.

Devedor dos réu5,
reU5, devidamente apur'odo
e aceito entre as partes até;)
ate;) presente c/ata
clata é a quantiCl
quantiél I1quida
líquida certa c
exigível no valnr
valor cle
ele R$ 283.645(00 ( duzentos e oitentél
exigivel
oitentCl (' tres mil
rnil

e

seiscent05
seiscentos e quarcnta
quarenta e cinco reats
reais ).
),

4.
acima estipulddo no
vªlor:d~_~_~283.§15lQO ( duzentos e oitenta e três
acirna
nOVi3lor:d~_~_~283.§15lQO(
tres mil
rnil

seiscentos e quarenta c: cinco reais)
reais ) fOi calculado ..12m':'(HTJ!),as
12m.:.çJ.lTJJ),as.. as parte';
através de Pr'cstac;ao
PI'estação de Contas de,vidamef)te
de,vidamçrJte realizuda
realizada e aceita entre arntlO5
atraves
ate
cer-to que por
par conta uestc
inexisteJll mais
JllillS
até a presentc:
presente: data, 5enclo
senclo certo
oeste valol'
valor inexistem
quaisquer

débitos
debitos

compensados,
cornpenS1lCi05,

quer

por
par
sejam

ser~,rn

por

apurados

conta

de
ele

ou

acrescidos
acrcscidos

pagamentos
pagamcntos

já
ja

mesmo
l1lesrno

Oll
ou

rei1lizaclo~;

Oll

alegados no corpo cJestes
destes autos au
ou mcslllo
mesmo ja
já quitados
qUitados entre os mesmos,
mCSr!10S.

5.

Ficu
Ficü

certo cnlr'e

as

partes

que

mediilllte

,I

fi:<a~a()
fiXélÇão

do Saldo Devedor
Devec\or ucimil Illencionado,
m.lcl.CJJD9iS_R.Qslcra SCI
mencionado, QQ..f~!J:W2....m.lçl.ªJD9iS_R.ºslcrá
alegado, exigido DlI
ou
acrescido, bem coma
como 'nenhum tipo de credito
crédito poderd ser
al.egado,exigido
acrescldo,
.'" .. "
éllegado pelos
Ellegado
pelo5 réus
rellS com relação
relac;;ao a pagamentos efetuados anteriormente cstd
'-''''~*'''-

ao

data ao aulor estando ambos ccrtos
devcc\or
certos ,e ajustados ao fixarern 0
o salda
saldo devcclór

mencionado,
rnencianado, raúio
raz2io esta que incorrem na realizac;;1:io
realizaç1:ío de quaisquer accrl05
acertos
ou cventuais pendencias
pendências de rea,lização
prestéll;ões
entre 05 mesmos
rnesrnos OLl
rea,lizac;;ao de outras prestcll;des
conté:ls, por se acharern
acharem plcnam'cnte sati:;feitos
quites ao fixarem corno
de contc:ls,
sati:;\'eitos e quitcs
Saldo Devedor u
Cl qUélnt:ia
qU(lnt:i1l em quest50, a qUill os réus
reLls dccl1)rcHTl
dcci1)rcHTl e 0
o autol'
SaldO

ils.sim nccita,
ôceita, como
COInO valor' liqui(Jo e certo cleviclo para exerdclo da retroveí1cJa
retroveneJa
~
I i 'i
que se pretende
pretencJe prorrogar COOl
com a aqllicscencla
aquiescência deste tllf"1.
rllfv1. Juizo.
Juízo,
:\', 'if"
'ir"
r . . . (/.

.~/~

\ \' \;:",1

'\",l.
'j",l. \'
',:'
,\../.__ "_~.l..

,\../'__ "_~'l..
,!
,/

;

h1

, ,;

(
A quantia de R$ 283.645,00 fixada como
coma saldo
imóvel objeto da lide,
devedor para prorrogar o
0 direito de retrovenda do imovel
devcra
deveró ser pag,j
page] pelos reus
réus que declaram carater
caráter ,je
lie solidariedade para
obrigação, atraves
através de 18 parcclas,
parecias, venciveis
vencíveis todo dia 713
cumprimento desta obrigat;ao,
mês de forma consecutiva 11<3
de cada mes
11<1 forma abaixo relacionada:
relacionada :
CIo ",-OTan
(,(,/'lCi;, 3 '36'2·
'36'2- 13~1)65(O
DG~OSl1"fll'(Do·S"I,;
~ifl Co"-\í,A
CO"\'I",A Clo
A.OTol\ 1'(~ <&,t.5'60-i·
<o,t.5'60·i· A (,(,/'lci;,
,

mil reais)
I' Parcela - R$60.000,OO (sesscI'ta mll
rea Is)
2' Parcela'
Parcela • R$ 40.000,00 (quilrenta mil reais)
mil c
3' Parcela - R$ 8.500,00 (oito mll
e quinhentos reais)
rea is) (oito mil e qulnhentos
quinhentos reais)
4' Parcela .- R$ 8.500,00 (olto
rea Is) 5' Parcel;!
Pareci;! • R$ 8.500,00 (oito,mJI C
c qulnhentos
quinhentos reais) 6' Parcela
ParceJa .- R$ 8.500,00 (oitomlt
(oitom1t e (Iuinhentos reais) 7' Parcela - R$ 8.500,00 (oito mil c
e qulnhcntos
quinhentos reals)
reais)
8" Parcclil
Parcelil - R$ 8,500,00 (olto
rea is) (oito mil e qulnhentos
quinhentos reais)
9' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qufnhentos
quinhentos reals)
reais)
10' Parccla
Parcela - R$ 8.S00,OO (olto
(oito mil.e qufnhcntos
quinhentos rcais)
reais) quinhentos reais) 11' Parcela - R$ 8.500,00 (oito mil
rnil e qulnhcntos
(oito mil
quinhentos re;!ls) •
12' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
lIIil c quinhcntos
13' Parccla
Parcela - R$ 8.500,00 (oito
quinhentos reals)
reais) (olto mil e qulnhcntos
(o,ito 1011
mil c qulnhcntos"reaiS)
qulnhentos"reaiS) 14' P/lrccla - R$ 8.500,00 (olto
15' Parcela - R$ 23.600,00 (vint<iotr;i.mUcs"i.ccntuH,ml<)
(vint<lotr;i."'ilc.,'isccntuH,ml<)
16' ParccliJ
ParceliJ - R$ 23.900,00 (vjnt"etresmil~nov.c"nto.,e"is)
(vjnt"etrêsmil~nov.c"nto.,e"is)
17' Pilrcela
Parcela - R$ 24.200,00 (vjnlu~qllotro",i1edu,z"ntusrui.)
18'Parccla
l8'Parccla - R$ 9.945,OO(no\'e ",il
mil novccunt,,"cquarcnt:>
novccuntu"c quarcnt:> "dneo
"dnco '0'''')'0'''')-

neste ato·
dia 28.12.2000
dia 28.01.2001
dia 28.02.2001
dla 28.03.2001
dia
diil 28.04.2001
!"Ila
flia LB.05.200l
(lia 28.06.2001
di<l28.07.2001
<lla
dia 28.03,2001
dia 28.09.2001
dia
Ilia 28.10.2!JGl
dia 28.11.2.001
<li;! 28.12.200J!.
dia 21J.01.20!l2
dla 28.02.20(J;1
dia
28.02.201J;/
dia 2B.03.211li2
28.03.211li2
diil
diu 28.04.2002

115 p<lrcelas deverao ser pagas pontualmente 110
não pagamento flil
/lil
de seus respectivos vencimentos, sendo ce'rto que' o
0 nao
forma estipuladi3, acarretarêÍ
aear-retarci na
[la imecliata
ill1ecliata e (lutornatica
present!'
automática reseisao
rescisão cio prcscntl'
acordo Judicial or
rC(Jlizado entre. as . partes, deven(fo
oreicl rcnlizado
devefl(!o 0
o autor ,er
ser
na posse do imóvel
réus
reintegrado irnediatamente !la
imOvel e consequentemelltc os rt'LlS
perclenclo
rellS desde Já
perdendo 0
o direito cl" retrovenda ora prorrogado, dando-se 0$'
0$' réus
por intimados
intimacJos para devolverern
0
Imovel
devolverem de irnedlalo
imediato o
Imóvel caso veni)CHfI
vent1CHfI
Inadlmplirem
dia de vencimento convencionacJo.
convencionado.
fnadlmplirem qUanto ao pagamento
pagarnento no dla

la

réus para todos os efeitos e como pane
Os reus
integrante do presente acordo, decl,iram
decliiram seremos únicos
unico5 responsaveis
responsáveis aié
aie
esta data
dôta por".t<2..c!.º."..9ftJJt9_.gXist~ute
por".t<2.c!.Q.".ilftJJt9.. gXist~ute .peran.teQ
J)cr(jnJeQ Çond.ominLo
C::ono.ominLo Edifício
Edificio do:,
pertencente
ao
illlovel'
imóvel'
objeto
desta,
lie/e,
lie/c,
8ssim
assim
C;l~
respurlsabilizando, assumindo exclusiv3mente
perlllanecer'crn nu
responsabilizando,
exclusivamente enquanto permanecel'em
posse do imovel
0 cumprimento int,egraldeste acordo, devendo efetuar o
0
imóvel ate
até o
condomínio, impostos' e,"
pagamento de todas as parcelas existentes de' condominio,
:.9'1''_'::""
:.9'
'''''/1
V f ' ,,",
"

1

~

.,,'
."i \',

1\'14
1\,14

C~I,~,!., l,J(.~b~f~

'1
W j:

--------------------_. __

. : ' ~..1. .wil.lr·
,wil.lr·

_

..
....
_.
....
- .....

.\~I::I'I'I"

;,'

/

.

;

demilis
dCnlilis encargos do im6vel
imóvel e em especial devendo ainda quitar
• illtegr1llrnente as despesas, honorarios
honorários advocaticlos
advocatícios de condenar;ao,
condenação, custas e
total do debito
débito apurado e existente perante 0
o protesso
processo em tramite
trâmite perante a
36;' Vara Clvel
Cível deste JUlZO,
Juízo, inclependentemehte do resultado de Julgarncnto
Julgamento
. nesta conlendCl em que CondorninloEdiffcio
CondornínloEdifício do,; Andrudus
Andrildus Iitiga
litiga coni
conl ra ()
Dutor, processo
proccsso no. 99.885889-7 em fasede
fase de 2° Grau de Jurisdição.
Jurlsdi<;ao.

No caso de ()Correr
ocorrer inadl mplência
mplencia dos réus
reus rIE~,lâ'
rIE~'li:l'
prorrog(lç50
prorrognr,iio de relrovenda
retrovenda que ora pactuum perante este M r>1. Juizo,
Juízo, clesde
desde
já estipulam que o
ja
0 autor desde que ja
já sera
será reintegrado na posse
passe do imovel
imóvel
bem coma
corno devera
deverá cfetuar
efetuar a devollJ<;~o.
devollJç~o. par
por conta das parcelas que Ihe
lhe forarn
foram
pagas pelos reus,des.r.9_oJgJJ..Q'L_deste
réus, .deSS;Q_OJª-IJ-ºº-_deste montante-.
em debito
débito
_. ,eventuais
_.---_. __... valores
"._...
-'-----"",
.- .. -.----.--'----."",
--..... !?eran!~o conclQ!!lLnj9_ ...9Q. lmoyel_Qejl$.CLQQL
peJQ;;_Je.!Js_<i~lf:·qdiltil
jmóyel_Qejl$.ª-QQL peJQ$_JéJJs_<üé"ê!diltil . que
í!lltrj;)9.Q[all1 a~.stE1V5!_S. e.I1L_[Tl_~.9JL.-'!o
e.f')'L_[Tl_~.9JL.-'!o auto.r, bem corno
I!I:liIj;)9.i'l[all1
como taxdS, impostos e

_

-ºQ"
e.

'~.~-----,~.~------

".-

~-"
~-"

a. .

..

m0o Ill!l!.e_n.~o.~(j v: i.d
0.qy a.n
.m. '!.r:I
..e<:~.r ~ ~ D_m e.s.CJ:l
e.s_CJ:l. ? .l~.t;jJLJ1Q_
U
Uil is .uere
er em
i"d :->~_!~
:->~_!~.0.qy
.n...t() .I.~.I"~ ~~ .rn.
'!.r:I_e<:~.r
.l~"t;jJLJ1º_
dcsessilgjrll(:!n
de seSSélf.ÇjrlH:!n to. f:>.. jJ1q!i!.rli;:il<;.~Q.i'!q.\H!tQ.r
jJ1ç1!;!Jli;:il<;.~Q.i'!q"\lJ.!to.r nelo LO.rl1.P.JJJ1SlfltQ(;Lo_ªco
LO.m.p.JJ)lSlrltQ(:Lo_~cor(Jo
r(Jo e
e por
.1odO-L-QLpreJuízos
lodo~QLpreJulZQs que .sofr.etL
.sofr.etL_.Jl.Q
..Jl-º .....
•.....!.l.\;l£QJ:Le.L
V.\;lí.:QJ:LeJ rl.est~S._clnO~;,
çl.est~S._clnO~;, sQbre
sobre d~;
LmRQ!~ª nc.ias
LmRQ!~~
nC.ias .CJu e.U1.~fo..r9.rf.l.pa ga;>.J)~Q.?..rs:.!l~J~Jt].diL
ga;>.J)~Q.?..r~!l~J~Jt].diL Jtl~s ...,seJ:ao_
,seJ:ão_..dcscon ta clcJ 00
0...
p_eLc.~J.1tual de 30u.(~.?qtlJQ.gt.9Jal(iQ;..YS!.J.QLQ.O
.d.~blJ:O Qri.l.
o... p.eLegJ.1tual
30u.(~.?qtlJQ.ºt.9Jal(iQ;..YS!.J.ºL<;to .d.ébU:o
Qri.J. piKtuacto para
peHa
retrQvenda,
ou seja,
sobre "a__quantla
sabre
quantia
cJ.e_'. R$ , ..283.645,00,
e na
ocasi50
ocasião
C1batldo
abatido
•.
,_
-", 0.- .'._ ."
,_____ ,_".
,_...•,",' .'"
.,.,H .. _,
,__ ".'.
_
••

,_

seiLquaLfpr o0

-"o

0,-

.'._

."

"

__

, __o

_ _,_o,

_'.

, •• , _ •••• , " , '

.'_

,~~.i~,

___ -., ... ,_

"._'"
"._'-,

. , . , H •• _ ,

___

".'.

_

I))
1)1 ont~ nt~a p.lJJçldO,.para
P.lJJ~l(JQ ..

para ser dev.Qlyid.a.p.eJo
dev.QIYid.a.p.eJo .. atJtoraos.C€lJs.
atJtoraos.cévs.

ontÇJ

As partes

convencionam que, apes
após 0o pagarnento
pagamento
p<Jrcela deste acordo, rnediante
mediante a comprova<;ao
comprovação de quita<;ao
quitação de
1I<.."';·rnndorninio
"';·rnndornínio e encélrgos
encClrgos do i move!}
móvel} nao.
não. havendo qualsquer
quaisquer dclJitos
débitos que
possam ser imputados ao <JutOI·,
<JutOI', aos reus
réus scr50 dados ampla e geral e
e~c.ritur<l
Q.e[jnltiv9 . .Qo_JQl9VeJººjgto
.Qo_JQl9VeJQQjgto çl(';;ti:l
~1(';;ti:l~.ily'\i!n,C;jL_9.(J~.L~U2...Qt~a
III esrnos
Q.ennltivª
..ily.\i!n,ç,ª.•ªº~.L~U2..gt~a .. g llCrn . os 111
esmos
indiÇ.iHeDJ,cujils
indi~(HeDl,cujil 5 c!espe?as par(:l ~'Ll)to, ~nl.qLLJr!lel1tg?L.s:iS("l.
~11l.qLLJl"!lel1tº?L.çisª. e ele
c1e m(Ji~.s.er50 pOI
e.~tc.s...ex.dusiyaJllefl.te
5uportaclcl as.,
e.~ tc.s...ex.dus iYClJlle rJ.te suporta
a s.,

irrevogavcl
irrevogável

qu it" c;50n~:£l~lgC}Q_9u.~or.d.gbrlgad~_._~
ç50n~:~~lgC}Q_ªu.~or"d.gbrlgad~_._ª ...2..LJ torg ~!_a

requerem il V.Exa J
aJisa~a.o ... tempwÚlja
tempWi)lja ..QQ.Qr~.sent!:;.J~J~JJ;g,j~guardando-se
aJisaça.o
..Qº.ºr~.sent!:;.J~J~JJ;g,j~guardando-se o0 cumprirnento
cumprimento cle
ele
das as obrigac;oes
obrigações pactuadas no presente ~cordo amigáyol
amigayol pelos r'óus
r·Cus e
realização
pe assim não
/j/é.
realiza~5a de seus pagamentos devidDf' sob pena pe
nao ocorrer:c!", efj/c.
Isto
lsto

',-o
-.

posto,

il!
,ill

i
i"-" - ,

as

partes

I"~L"~

mediante inforrnação
infDrrTla~ao do Clutor
autor a este MM. Juizo,
Juízo, obter 0
o seu regular'
Bndamento
andamento ate
até seu final nos termo5
termos ora convcnclonados,
convencionados, suportando cadd
cada
parte neste momento pela5 ClJ5tas
cU5tas e honor,3rios
honorários advocallcios
advocali'cios a que derarn
causa,

12.
11OITIologação
11OITIologa(;i'io judicial

do

à
a

~equer"se

Diante do' exposto,
presente acordo para
prcscnte

V.Exa a
surtil
surta 5,eus

que assim

regulares efeitos legais,

Termos
Terrnos em que,
Pedern e agllardam
aguardam Deferimento .

. Sao Pilulo,
PilUlo, 28 de Nn,lLC,mbro de ;WOO,
~OOO,

/1 /
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FR~OAS WHO
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MORAES DE BELLI
BELlI

MARCO

AUTOR
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NTONIO
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54.f3
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HERMENEGILDO JosÉ
JOSE PEREIRA BARBOSA
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EDN~; SOUZA
OAB/Sf.'
OAB/SP 109.563

MARLI ZUCATTO BARBOSA
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JI.1'iz~;l) de
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lares eiei
etei tos.

Aguarde-oe o0 ar'lui vo, o0 cumprimGn·to
cumprimen·to da avenga
avença ,
que deverá
de vera ser comunicada polas
pelas partes.
Int.
Sao
são Poul
Pauloo data Sra.

Juiz de Direito.
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CONCUJsAo
CONCUJSÃO

a

Em 30.09.2003, faço
fac;:o conclusão
conclusao destes autos à
MM. ~a de Direito Dra. CEciLlA
CEcíLIA P.' DA FONSECA AMENDOLARA
EU,~ Ap:::recida U.S. Mariano, escrevente, digi~ei·.
.

Proccsso:OOO.OO.527692-6 (c.S41)
Proccsso:OOO.OO.S27692·6
(c.541l
Expeça-se Illalldodo
mandado de despejo, tendo em vista o0 nao
não cumprilllento
cumprimento do
Expeyu-se
acordo hOlllologado
homologado as
às 115.183 c I1s.209, devendo o
0 cxequente providenciar o
0
recolhil11ento do Prov.
rccolhil11cnto
Provo CG. 08/SS.
08/85.
IIlll.
Ill.
Silo Pactio,
PaLllo, 30/09103
30/09/03

.

,

(1(yn!llV~"

I .

CTCILlA
CTCILIA I'INI,II'I'RO
I'INI,II:I'RO DI\ FONECA I\MENDOLARA

./uiza de Dircito
Direito

\,

,

'.,

I
,

DATA

EIll
El1l 30 de setclllbro
setembro de 2003,
Recebi
c~;tes autos com o
0 r. dcspacho
despacho supra.
Rcccbi c~;tcs
Eu, ____ ~.y-Aparecida o.S Mariano, escreventc
Ell,
escrevente chcfe.
chefe.
'J

I

/

I•.•.

CERTiO
0 ,~O
'.. ".~

.

" : ,:,'

~:,.

,:"'.:; ',:."" >.'
>.,.,."
.,',' ......,',',".'

. "r'·..: .....,n

"

REcmo
REemo

R$ 55.000,00

Recebemos do Sr. Hermcncgildo Jose
Rcccbcmos
José Pereira Bnrhosa
Barbosa a importiincia
importância supra de
.> 55.000,00 ( cinqUenta mil rcais)
reais) rcicrclite
rclcrelite a parte de debito
débito em aberto perwlte o0 Sr. Elcio
Eleio

orftes de nolll, pcrtinente
pertinente no proccs.o
proces.o n° 000.527.692-6, Aydo
Açdo de Reintosro9fto
Reintosrnção de Posse
Posso com
orfte.
COOl

mão do Sf.
Sr.
dido Liminar,
Limillar, que se encontra
encolltra em execução
cxeeuyilo de despejo, através
atravcs de mandado -em milo
lieial de Justiça.
licial
Justiya.
prescnte reeibo
recibo tcm
tem a mera finalidade de abatcr
abater urna
uma parte do
Fica
0 presente
Fiea certo
ccrto que o
J, i.Jilo
hilo deixado em aberto no referido proeesso,
processo, sem qualquer tipo de prejuizo a determinayao
determinação
i dieial
(Iutor, bem como
coma este
cste pagamento n1\o
dicial que determinou a rcintcgrayilo
reintegração de posse 110 !lutor,
não constitui
"I
"1 nuquer
\lllgller fonna
tonna ou tipo de novayao
novação ec tratutivas
tratativas que impe,wn
impeçwn na intcgra
integra o0 fiel eUlnprimento
cUlnprimento do
em cumprimento
mencionado, sendo certo
devedor reconhece
j, andado
curnprimento objeto
objeta do
da processo meneionado,
certa que ao devcdor
reconhcee
cC 1 "belio
"beliO saldo superior de sua rcsponsabilidadc
responsabilidade exclusiva,
cxclusiva, em especial acrescendo-se a tatalidade
totalidade
c . divida
condominios que estão
estao scnelo
cxccutados atmves
outre processo
proccsso judicial contra
con Ira o
0
dívida de condomínios
sendo executados
através de outro
"dor,
Sr. E1cio
É1cio Moraes de Ilclli.
cd or, Sf.
valor acima referido
é rCJlrcselllado
representado ntravés
administrativos abaixo
o valoi'
rcfcrido c
utraves dos cheques adminislrativos
l

lClcionados:

BilllCO !tau
Bimeo
Itaú - 341 - Dgericia
Dgêricia 0180- cheque n° AH 728706-2 - valor de R$ 2.000,00
nanco de Boston- 479 - Dgência
Danco
Dg6ncia 0007 - cheque n" 003198 - valor .de R$ 6.683,00
[junco Unibanco - 409 - agência
-, cheque nO
na 024321-3 valar
valor de R$ 1.500,00
[janeo
agencia 7117 -.
agência 7117 - cheque nO 024332-9 valor de R$ 1.817,00
Banco Unibanea
Unibanco - 409 - agcnei"
Ballco
agência 7117 - cheque nO 024299-3 valor de R$ 43.000,00
lliUleo Unibanco - 409 - agencia
TOTAL R$ 55.000,00
c1areza firm,.un o
0 presente em
cm duas vias de iguaJ
Para maior clareza
igual teor c farma.
forma.
Ilanlcr;, 19 de Novembro
NovcmbI'a de 2003.
llanleri,

"'.:=~

<:).._,_
<:).._._

c:.,_..
_.
__
t.;.._..
_. _
_

Hcrmcllcgildo Jose
José Pcr~ira Harbusa
Barbosa

.I

/

ADALDERTO CASm.HQ
CASm.HO

adV9gado
odV9godo
B.U'"CfK{OOII'onvpt!'M.
B.l!'"CfKJOOll'onvptI'M. as; 1IQ'111{ m
,

4f\I7·m
Im
4f(I7·m Bm

IfCIJO
Vane. 05112/2003
Venc.05112/2OO3
Porcelo
Parcelo 01/50
01/SO - CONDOMINIO

Prlnclpol
Principal
Juros
CorreçOo
Corre<;Oo
Total

2.785.00

-<>-<>-

2.785.00 .

Receoomos de HERMENEGILDO JOSt PEREIRA BARBOSA El
Receoomol
ti
MARLI ZUCAnO BARBOSA. a
0 ImporlOncla
imporlOncia de R$ 2.785.00. através
otroves do cheque n·
_ _ _ _ _ ., socado
sac ado conlra
con1ro 0
o Banco
, cujo compenso<;Oo
compensaçOo positiva
positive
servira
servlre de quita<;:Oo,
quitaçOo, em pogomonto
pagamento do porcelo
parcelo acima
oclmo referido. 0
o lovor
favor do
de
CONDOMINIO EDtFIClO DOS ANDRADAS, pooamento
pagamento esse eletuado
efetuado Por canto
conta do dlvldo
divido
de ELCIO MORAES DE BELU,
BELLI, em rolo<;Oo
relaçOo a
Cl lojo
loja situoda
situada no Av. Iplronoo,
Iplranga, 1273,
relollvamente a
relollvomente
Cl 0<;00
açOo Sum6rlo.
Sumórlo. processo nO 000.99.885889·7, em cu~o pelo 36· Voro
Varo
Clval do
da Capital. que busco a
Cl cobrança
cobron<;a de delpelOl
despesOl de condomlnio do Imovel
Imóvel do
da Av.
Iplranga. 1273, cujo acordo ddlnlflvo dover'"
Iplrongo.
dovnró ler tlrmodo
firmado em leverolro
fevereiro de 2OD3.
SOo

~:1~~e 2003
Adolberlo Cestllho
Castilho
OAB 24.595

ADAl.flERTO (,ASTII.110
C'ASTII.110

advogado
odvogodo

Vene.05/1:2/2OO3
Vene.0511:2/2OO3
Parcelo 011SO
Percelo
01/SO - honor6rlOl
honor6rlo\

~

.!'XU'.

CcxroçOo
Ccxro<;Oo
Tolol

1213
.Q .

_.!J:_
_.!:i:_
~

12.13

f<cccbcrnO\ do HERMENEGILDO' JOSt PEREIRA BARBOSA e
f<eccbcf1)O\
IMRLI ZUCAno BARBOSA. a IrnporlOnclo
Impor!Oncla do R$
412.13, atraves
através do cheque .r'
_ _ _ _ ... sacado
sec ado con:ro
con:ra o
0 Banco
, cujo compensa<;Oo
compensaçOo posltlv ...
servira de t 10<;00.
servlre
IOÇOo. em pagorncnlo
pagamento do porcola
parcola acima
oclrne roferldo.
roferlda. a fovor
favor dos odvogodc:,
ADAlBERTf)
JULIO CtSAR CASTILHO. poQomer.'
paQomer.' 1
ADAlBERTn CAS1llHO. REGINA C~LiA CASlllHO E JULlO
esse efetuado
ofetuodo por conto do dlvldo
divido de ELCIO MORAES DE BELLI, em rolo<;Oo
reloçOo Cl 10.\
slluada
0 0<;00
Sum6r10, procoSlO
sIluada no·\'!.
no'\'!. Ipfrongo,
Iptranga, 1273, r1Jloflv,oTl)Onfo
r1Jloflv,oTlWnfo â
açOo Sumária,
processo nO 000.99.88500
7. em curs,) .:>elo 36" Vera
Vara Clv:')1 do Capltul. quo bUlce
busca o
0 cobrança
cobran<;o de despesos
despesas c:
ç; •
condomlnl(" do Im6vcl
condornlnl("
Imóvel dCl '\V,
,\v, Ipircmç;o.
Ip:rcm~;o. 1273, cujo acordo detlnltlvodever6
deflnltlvodeveró ser firrna(:
firma(:
em (everowe
feveroir( (Ie
(le 2003.

a

0/\824.595

ADALIJEIHO CASTlLHO
CASTILHO
advogado
!LM.!Y:io Curupniti 440 - S:-.,,,.mn ~ F. 69RO.8595 - .6950.1777

RECIBO

Venc.05(01(2004
Venc.05/01/2004
Parcela 02(50
02/50 - CONDOMINIO
CONDOMíNIO

Principal
Juros
Correc;:ao
Correção
Total

2.785,00
27.85
16.99
2.829,84

Recebemos de HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA e
MARLI ZUCATIO BARBOSA, a importancia
importância de R$ 2.829,84, atraves
através do cheque nO
I~ Se?
, sacado contra 0o Banco V~
, cuja compensação
compensac;:oo positiva
servir6 de quitação,
quita<;:oo, em pagamento do
da parcela oclma
oolma referlde,
referida, a fovor de
CONDOMíNIO EDIFiclO
CONDOMiNIO
EDIFlclO DOS ANDI<ADAS. pagamento esse efetuado por conta da divida
dlvída
de ELCIO MORAES DE BELU,
BELLI, ern relação
relo<;:oo (J
ó lo)a
loja situada na Av. Ipiranga, 1273,
'elativamente
-elativamente ó
Cl ação
a<;:oo Sumária.
Sum6rio. processo nO 000.99.885889-7. em curso pela 36° Vara
Civel do
da Capital, que busca a cobranço
cobranc,:o de despesas de condominia
condomínio do im6vel
imóvel do
da Av.
';::irongo, 1273, cujo acordo definillva d(,vcra
';::iranga,
dE,vcrá ser firrnado
firmado em fevCc'reiro
fevereiro de 2004.

100 u
005 adee)'~aneir,? de 2004
Sao
POflU, ,100/,
Sóa POflu.,
11
~\~~

Adalberta Castilllo
Adalberla
Castilho
OAB 24.595

ADAf..IJERTO CASTILHO
ADALIJERTO
Advogado

1"""'2nc.05/01/2004
l"""enc.05/01/2004
~arcela 02/50 - HONORARIOS
HONORÁRIOS

Juro~

412,13
4,12

Corrc,.Qo
Correção
Totoi
Toloi

__2/51
£/ 51
418.76

I"rincipal
i"rincipal

Recebemos de I~ERME~IEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA e
'Jf'LI ZUCATIO BARBOSA, a imporlclncia
imporlêrncia de "~$
418.76, através
atraves do cheque n0

.'.' ,c
ô c S-S~,
s-S~, sacado
sac ado contra o
0 8aneo_2\~""
8anco_2\~""
, cuja compensac;:oo
compensação positiva
,.""
ira de quilação,
,·u, irá
quilar;:ao, em pagamento da parcela aeima
acima referida, a favor dos advogados
"')I'.LGEPTO CASTILHO, REGIi'IA CEll.',
"')'-.LGEPTO
CÉU.', CASTILHO E JULlO
JULIO CÉSI'IR
CES,A,R CASTILHO, pagamento
,,"se efeluado
efetuado par
por conta do
da divido de' E~CIO MORAES DE BELLI,
BELU, ern relação
relar;:ao àCl loja
, "Jodo na Av. Ipirango. 1273. rclclivon1'2ntc
rclctivon1'2nlc à6 O(;CW
aç{w Sumbia,
Sumária, processo n° QOO.99.885889: >,m
c,m curso pela 36" Vara Civet
Cível do Capitol,
Capilol, que busco
busca a cobrança
cobranr,:a de despesas de
::J,de>minio do imovel
Ipirango. 1273. cujo acordo
aeordo definitivo
definitiv~ devera
::Jó:>minio
imóvel do
da Av. Ipilango.
deverá ser firmado
ern fevereiro de 2004,

ADALUERTO CASTILHO
nrlvnoorlo
"rlvnoorlo

RECIBO
Venc.05/02/2004
Venc, 05/02/2004
Parcela 03/50 - CONDOMiNIO
CONDOMíNIO

Principal
Juros
Correção
Correc;:oo
Total

2.785.00
2.785,00
55.70
41.49
2,882,19
2.882.19

Recebemos de HERMENEGILDO JOSEPEREIRA
JOSÉ PEREIRA BARBOSA e
I ZUCATTO BARBOSA. o
importânciÇl d!R$213.?t9',
d!R$213,?t9', S4 através
0 importancill
otroves do cheque n° .'
,=,+"",,-,S,-,'6,;.:·0;;1.::=. sacodo
0 [lonco
~~ . cujo compensm;:Cio
,~+::S<..S"-,"6,,,,·o;;;.=.
sacado contra o
[lanco &,.~
&,.~~~
compensação positivo
se Ira
irá de quiloção.
quiloc;:Cio. em pogamento
pagamento da parcela acima referida. a favor de
CONDOMíNIO EDIFiclO
EDIFfclO DOS ANDRADAS.
ANDRADAS, pagamento esse efetuado por conta da dlvido
divido
CONDOMINIO
ELelO MORAES DE BELLI.
BELLI, em relo<;e.o
relaçe.o àCl 10Ja
loja ,Ituada
situada no
na Av.
Av, Iplranga.
Iplranga, 1273.
1273,
de ELCIO
relativamente Cl
à ação
Sumária, processo nO 000.99.885889-7.
000.99.885889-7, em curso pela 36° Vara
rela'tivamenfe
aC;;ao Sumaria.
busca a cobrança
imóvel da Av.
Civel da Capital. que bU5ca
cobranr,:a dc" despesas de 'condominio do im6vel
1273, cujo acordo dcfini~lvo'ci"V':":'J ,"'-'~'
.•.,~. ~i:mado e~ fevere~:~.ee. 2004.
Ipiranga. 1273.
..'_

_QQt._s;: !.?r:\ Lll.,_.t;
Lll.,.. t; :),". ;L-,:11
d,5. • (2.-'.(2.->.Q1W. .... ;_B!i!li'.l21.ii
;_B!i!li'.J:?l.ii o0 _£.21:._£
;L-':11..5..~. d.5.
São I"aulo, 05
560

. vereira
vereiro de 2004

~-;>~ I ~:.;A--c
A.",
"~-;>~

'oi

.~,

""'-

~

ADAL13ERTO CASTILHO
Advogado
lidvogado

RECIBO
Venc, 05/02/2004
Venc.05/0212004
HONORARIOS
Parcela 03/50 - HONORÁRIOS

Principal
Juros

412.13
8.24

CCY~·I::(;ão
CCY~·I::(;ao

_6,1.1-

Toled
TolClI

426.41

Recebcmo,
Recei:Jcrno, de Htr,MENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA e
t l·18 ,'76
,:76 alroves
alravés do cheque n°
positive
,. cuje
cuja compensoc;:oo
compensação positiva
servirá
servira de quitação.
quitar,:oo. em pagamento
pagarnento do
da parcelc:
parcele: acima refericla.a
refericla,Q favor dos advogados
ADALBERTO CASTlLHO.
CASTILHO, REGIP,A C~LlA
C~L1A CASTILHO E JULlO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTILHO, pagampCltn
osse efetuodo
efetuado por conta de
da divido
dívido cI(~
d(~ cLClO
oLClO MORAES DE BELLI.
BELLI, em relayoo
reloção a
à lojo
situado na Av. Ipiranga.
situaclo
Ipiranga, 1273, rclativarnenie
relativamente àCl ação
OyOO Sumária,
Sumaria. processo nO 000.99.885889.
7. em curso pelo
pela 36° Vara Civel do
da Capital, que bus
busca
ca a cobranya
cobrança de despesas de
condomínio do imovel
condominio
imóvel do
da Av. Ipiranoa, 1273.
1273, cujo acordo
ocordo definitivo devera
deverá ser firmodo
firmado

M,ó,~L1
M,o,~LI ZUCATTO BARBOSA. a in1 porlôncia
pOrleJtlcia c"
C" R$
025 t;'20
•..:.S;}<'LO
t;-z.o . socodo
sacado contra 0
o GoncoJi..
GoncoJl.,~S:}<.{LO

2004,
em fevereiro de 2004.

01211,
biçljJ.,_.p..ºL(~Qrl.t:.i!,-_[ªH'-'l._B!.L2...Q,5.,0121).,.•.!.....5.
.;"....5. e c c biQjJ.._.p'.QL(~.Qrl.t:.i!,-_['!H'-'l._B!.L2.
$r;)o f'aulo.
Süo
f'alJlo, 05 de

'\

---A~;I!;;--: .

vereiro de 2004.
2004,

~v.
• -::r-, 0,A'-

~..
-_._---~

OA8

- - - - - - ---

._-------~.~...

RECIBO
REClno

J

)

1."-tO

\_" ()frt~(~ Of)
O()

Tuto!
utO!
!·~~:;(."c.'!Jc:(r\ns ,je
rje HEf2IviENECiLDC) j{)~F F'FI~Flr(A Br\~:8n.s!\ <"2
i-/l,.\Rl i li.JCidl() KARHC)SA (] irnr1()("!(Jncio. de P$
F:$
2.Q89A2,
2. Q 89A2, através
otrav8S do íhe:oue
rhc:oue n°
nt)
2..~~~._~~
__~,!·-~.":::l~~.,!.::-:::""""j
2..~!'!3!!::?'
. _~~ ___ " ~.o(~u."3() cC),llro 0o Borlco
Borlco_5,)·-~.":::l~~.,!.::-:::""""j
('\)i(! ,,,:,(),·np~n,:-u.f,,[~'!U pt.»)itivo
:":':"t"J1~Ó
da ::.>,:)((;ei~1 ClC:i;'\C rctcnc:u,
rcfcnc:u, ~-'
:":':"t"J1~!~1
d<.:~
:JL,:1':JV:l~.;-.
E::n~
p':::~':';I':H1H?ntc.'
du
~~\ ,-',
()c

_ _"

(>ve1 do CIJpitoi,
CIJpito!, yu0 bt..lsco
bt..lsço a
Cl (:obran<;::o
çobranço dE desp(:~$OS de condon'!inio do imovei
imóvei do Av.
tiílTlo·::Jo 8rl'l
fevereir":i di::Ip!ror~gc'l i :;:l~~ Cf.)j0 ;Jcc.rdo definitivo dE.\vera
dE.1vera ser tirmo·::Jo
ern fe-vereir..:)
(jr:::- :-,l(XM.
:-,leXM.

AilALJJERTO CASTlLi 10

RECIBO
\/enc. 05f04/)004
05í04/2(;04
Corr€(,:C)(:
Corr€(,:ôc
k.\toi

,\IAP:': ZUC/\TTO
JJ

2~f."( ~

1

R/\RBO$/\,
BARBOS/\,

C:l
c.";

\(nportôílçio ,d~'
\(nportt)il(;io

<:;(1cndr',
<:;(1cndr" C'0ntrn () !jorre!')
Bone!') ..

R$

13}7
13J7
44:i,~g

44'/_38
44'/_30

\f.~':::.~:~~~''=-:'~, .._,.
\f.~':::.~:~~~',=-:,~,
_,. ,.".

oTrov-(-,', dc,'
oTrov-(',',
de,' cnF'CUf;:~ n

serviro
quito(:(jc;., (~rn pogame-nt("J
servirá de quitoç(Jc.,
pogame-nt(J do parcekl oclrno reterido.
referido. Cl
o fclVor (jo,; odvoQodo r,•
/\[!fl-J_8EPTCI
C{·Lil.,
/\[!fÍ-J_8EPTCI C,/',\T!!.i-'i(>
C,/',\T!!.i-'i(>' F~fCH',:,!\,
F~fCH'·:,!\, C
{'Ul-, C,.~,~;-fILHC 1.r- JUi.iO
JULiO CfS;\P C;\STi(HC<
C;\STilHC< puqoliiHntn
e~SE, efeh
iC1CÚ> l)(,'
df·; H
Í.-:iC> f\J1(')~',i\FS
f\J1(')~'/\FS r')l'
r')r BF!.li
BF!.l i (-,n~ r('k'}(~:;j(:,< :::::::::e~SE'
eiehv1Ci(>
GC,' c;c:)ntu do divido df';
Hr.-:iC>
!:??'l rc~iCJti\"nl"n(:,)nh~-, I.:'~ :J(,;(:.'H.)
OOG,:;>q dti)88 0
:sitUClc:tO no 1\\;. !plrnn<::~(j,
!plrnn<::~(j. !:?/'l
:J(,;(:,'H.) .~um(HiiJ, r)/·r'1(.":~:"'ln nO OO()."?q
7, c'rn
c'nl (,:u,-"c
(,:U!-"C Pt;'k1
pt;'!c.1 .:)("1<.1 Vera
V'cra <. .·jvel
·ivel ::)0
::10
:l:Y'; t)'.~5C"'--1 ·~:,l
'~:,l cctxonço
cctXOrlCD ;:.:l,::",:
;:.:l,::",' C!2SP(~,":;GS de
c;')ndo~'~"lii"'ljo (:k;
(;k; rrn{)\,'21
trn{J\t'21 LkJ /\v. lpirnnqn, 1773, c'\Jj() (--JC'nr<"i<:;
\--JC'nrd<:; (:i~>finiti\i(J dpv~,~r(J \\::~r firrnodo
(~~nl te\!':?reirr.)
te\!':?reiru de 2004,

:: f'(\Ii::A~3~~)4
-- - -- - ------------ ---------------------l\c:k:;!b0rto CClstilhc,

:-:""..-

..

~,
~' .

..

'\1-,\.\1,
,\t-,I-\I,

tii"'y'l~,_ll

\, lit
iH
\'

11
(

;
ill
;ill

(l.(!v-:-'gcdr,

f)
kE.CiS()
kECiS

\/enc. ('!t..;;O:"/)OOI.(
".Iene.

p(H'(:;;::-ln G4/S0
Pnt'(:E:-ln

,'/,I,'?9

.::',rre(,..' ~r

T,

I

)tu;i
.'tu

,-.,).0

f~,.\

que 1."'V
t.")V G .::;
'JC1bronço d., (j0Sp,"sm
ele ccnclon'!I'\'o
ccnclon\!I'\'c) do
.Cl 'j"bronVl
(10Sp,"sm (j"

n,~nf,"i'~.,
n,~nf,"i'~.'

dr
.. !";nHivcJ (',1E'·veró
dr,.!";nHivcJ
(',1E'·vef(:l

')/3 fil"(llUdt:J

t:'rn
t:,rn

re\Jf~1~7~il u

"n'",e:

(it:..> )Lr:' \.::.
(it:">

;\,1);\1
A,í)À! Jif-J(TO
}if-J(TO ('I\S'!"j t 110

A.dvngado

~I
"

,"q,
:" :.:1

i".I~AF;'(!

/tiC'_,\;"'(\
/tiC_,,-';'

,i C.t
C.( \ (1 .,;.: '"

~jt~!viró

de.

i-~,/'"

qu,t(1('/jc,

F'f'-t )~,!\

,o,
,-,

'1 ~ ~r

i,.. )r rei r,r

ík~(~c :.:'

{,,~,:n pOÇ1(jrr-~entG

\LI/:"~ t~H?rc-:- {-:;\:'~T;l r,i:;":

;?FC,ihlA

do

. . ) fi :

':"'!r.' k''f,
l'· r../ (

p'-'lrc,:~,id

ri 1/. C F (:T1t t·l_C;

',ltunó(;
(,\tuCJ\j() i'I') "\'/ !piL)t\~Y,l_
!piL)t\~Y,l, ! 27:-';,
27:";, H:.;oj\v(jrrH~~·ltp.
H:.;oj\v(jrrH~~'ltp, C
... .:::::rr" c.; ir"";C
pC'[(; ~V,:'
\fore] CivGi (k1
i(";C pf;[(;
~V':' V<JfCl
(k1 ;-~opd( .. íi
(;G!1(jC(ninlC'
dr"l ·'l..v
(;Gi1CjC(ninlí'" ,:-jo ,(TI,
,(TI' ~\.'6·! dr",

,::,~rn f~"-"!t~rf.~::r (.I ('l0"
('10" 2nC'~
2nC,~

!pirnnoc:

eK_:tínO

~'-

rpf~~:'~idc:;,

()

k:.1',/~-}r I~l,)s O('j\'-:"lgOc!O'i

ú,p

--

pC:l(1(1rr:f?/ltn

..ll_lll(":,

O((,1C~
O((.1C~
C:;IlP'

C"

Surnonn,
SurnonC),

b;

j<;C()
Cl
j<;C(;i C1

,~-'; r;i 1··!(:1

()f.'.)('e::..sc"
()f.'.)('e::..sc>

~>~Jbr(1n~-t"j

n<'
n'"" ('{lei
('{le! 9':; HBS8gy,
HBS8t)Y·
cie Ije,:,pe:-,o':-l
(je,:.pe::.o':l (:le
c:ie

ADAJ..BERTO CASTILHO
advogado
advogQdo

It ~ C I./. B. O
0
Principql
Principal
Juro.
Juros
Cqrrec;OQ
CqrreçOQ
TotOI
JOtOI

Venc, 05/05/~004
Parcela06!50
ParcelaOó/50 - CONDOMINIO

2.785,00
139.25

_mm
_llim

3.0~~,O{l

JOSÉ PEREIRA BARBOSA e
Recebemos de I-jERMENEGILDO JOSE
MARLI ZUCATIO BARBOSA. a imporlancia
importância de R$ 3.052.08. atraves
através do cheque nO
100631
.• sacado contra 0
o BanGo_Unibanco.
Banr.:o_Unibanco. cuJa
cuja compansa900
compansaçOo positiva servir6
quitaçOo. em pagamento da PQrcela
de quita<;:Oo.
pGlrcela acima referida. o
0 favor de CONDOMINIO
EDIFIClO
EDIFICiO DOS ANDRADAS. pagamento esse efetuado por conta da dlvlda
divida de ELCIO
MORAES DE BElU.
BELLI. em relação
rela<;:Oo a
a<;:oo
à loja sltuado
situado nq Av. Ipiranga. 1273. relaUvamente a
à ação
Pr9Çes~Q n° 000.99,8858.89-7. ern
em cu~Q
Pela ~6° V,?rq Civel çlQ
Sum6rig. Pr9qeS~Q
Cu~Q Pelq
c;iQ G9pllQI.gue
bUlca
0 cobrança
cobron<;:o de despe.o. de condomlnlo do ImOvel
cuJo
busca o
Imóvel do Av. Iplron~o. 1273. cujo
ac;:qrdo definitlvo
gevera ser firmodo em fevereiro
feverelro de 2004 .
açqrdo
definitivo geveró

•::j:t~aiq doe 2004
Adolberlo CasllJllo
Ado/barlo

OAB 2.4.595
i'

ij

CASTIJ-HO
A.DALBERTO CAST/WO
Adv0,9ado
Advo,9odo

it Mafia
1>
Maria Ctlrup'l.l!1,140
Ctlrup'l.l!1<140

"."- S.111111IW.:y. 0980.g~, .. anO.ln7
anQ.ln7

,RECIBO
,RfCIBO

Venc. 05/05/2004
Parcola
ParecIa 06/50 - HONORAAIOS
HONORÁRIOS

Principal
Juros
Correção
Corre"clO
Tolal

412.13

20.60
_lQ,',)2~
_1ª-,',)2~

451.65

.
Rf1cebemQs qe HERMEN6GltQ,o
HERMEN6GltQ,G Jo.sJ J?6R.EIRA ..BARSOS;t..
.BARBOS:<-' 'f<
'i'<
MARlI
MARLI ZUCATTO BARBOSA. a imporiancia
importância de R$ 451.65. atraves
através do cheque n° 100630.
socado contra 0o Banco Unibanco.
Uni banco. cuja compensoc;:oo
compensação pOlitiva servira
serviró de quitac;oo,
quitação, em
socodo
pagamento da percela
parcela acima rofer/do.
raferida. 0CI fovor
favor das.
dos. advol;lodos ADALBERTO CASTIU·IO.
REGINA CellA
CêllA CASTlLHO
CASTILHO E JUlIO
JUliO CESAR
CÉSAR CASTlLHO,
CASTILHO, pagamento esse efeluado
efetuado por conta
da divide
do
divida ele I;LClo.
elclO MQRAES D.e BEL!,!, f)m relQ9ao
relqçâo àCl loja sitvada na.
no. Av, Ip/rango,
Iplranga, 1273,
relativamente àCl ação
a<;:oo Sumaria,
Sumório, processo nO 000.99.885889,7, em cur!i0 pela 36° Vera
Vara
Cível da Capitol.
Capital. que busca aa cobrança
deSpelClS de. condominia
condomlnío do im6vel
imóvel da.
cobronc;o de. despelas
de. Av.
Civel
Ipiranga, 1273, cuja
cujo acarda
acordo deflnltlvo
definitivo devera
deverá ser firmado em fevereiro de .2004.

Adnlberlo
Adnlberfo Co.slilho
Co.sWho
OAB
OALJ 24.S95

·. AUTO DE

~ey..a,i:L't ~ cU Po o'S-£..O~

\f\
i\

28
dia(s) do mes
de28c:t{.
Aosbur
mês de0-f'd<J
dc0-f'd<J
de
c:t{.
Comarca de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-=--,' f ~(llf. cornparecemos.
Justi~a •. infra-assiriadQ~.
_-"'--..J_"--.i~,-:._(}..!.If_,
comparecemos, n6s.
nós, Oficiais de Justiça"
infra-assiriadQ~, _ _ _ _ __
' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a firn de dar curnprirnento ao respeittfve!·
IaIldado.junto. expedido pelo Meritfssimo Juiz de Dir~ito da.l2--'

o 5 i: :; ·tic,l

~ara O;~'~I-_',JL.
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E, para constar.
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ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
Venda . ...
l'~'zl()/' da
do Velld"
. ,. R$"",

Va/ar
Valor Ven"I
Vena/ ..... ... RS"".

V.ndedo,.: ELCIO MOR.;\ES
MORAES DEBEL,U..
V.ndedor:
DEBEL,L1..
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Imóvel.
Avenida
Im6veJ. UMA UNIDADE AUTÔNOMA,
AUT6NOMA, constituída
constituirla pela LOJA n." 02, localizado na
nil A\'enida
Ipíranga no"
Ipiranga
n," 1.;:13 no 5" Subdlstrito S,\nta Ef1genia,
Ef1gênia, em Silo
São Paulo - Capital.

~~?

'.

>-~

'.
"

SAIBAM quantos esta Pllblica
pública escntura
úrem que aos O
mês de fevcrç;fl'
SAlBAM
escnrura \'irem
0 dias
dins do mes
fevcr~ifl'
(021 do nno de dois mil ~. quatro (2.0(14), nesta cidade . clistrito
distrito e ll1unicipio
município de Santana de Paroaiba.
Sao Paulo, em
cm cartario,
Escrcvente AUlorizado,
('cl~o
c('marca
C0marca de Barlleri,
Barucri, Estado de São
cartório, perante 111i111
mim Escrevente
Autorizado, ('
cl~o
Luiz l\1kndollça.
/lIkndoll,a. e do Tabeliao,
Tabelião, Anronio
Antonio Angusto
Augusto Rodrigll~s CruL. que est"
esta subscr..,ve,
subs.;r..,v",
çe,mparccemm paltes
pa/tes entre si, justas ~ ccmtratadas.
cemtraladas, a saber: de um
out()rgante vendedor.
c('"'parccemm
urn J~do. corn0
c(Jrnn out(lrgante
vend,dor.
ÔNavantc
deSIgnado simplesment';
<iNavantc destgnado
simpleslllcnt'; "I~ENDEDOR···. o
0 âr:
~ ELcro ~IORAES DE BF,LL1
br;lSilóro, S0lteíro,
empresáriQ, portador da ceduia
br;lSiI6rQ,
s('lreiro, elnpresariQ,
cédula de ldentidade
Identidade RG !l.o 4.259.346-SSP-SP,
4.259.346-SSP-SP .
in",,'I!(' no CPF/Mf.
in",,'Il(>
CPF/!\lf. sob nO 507 951.12S-15, resldente
resIdente e domicilmdo a Alam~da T0)l3z10
TOJl3Z10 n' gC!
gCi I.
Alpha\'ille Resid"n<;ial 9, nesta cidade de Salltalla
AJpha\'iIJe
Santana dc
de Parnaiba-SP.
Pamaiba-SP. como illteryenkntc"
illtefYenkntc" "nu,'·n'"'.
"nu,'·n,",.
simplesmente "lNJE.RI'ENTElVTES", o
CONDOMÍ:\'lO EDIFlcro
EDIFí.cro !)OS
dct,naut<;; d<'signados ,irnpJesmenre
0 CONDOMI\lO
gos

,

. ,'

"""'
.... ""'

.\;\DRADAS, illserito
inscrito nc'
nco Cl\"PJli\ff sob n."

..

C()1ll

sua ata cl,'

ass<;;mbl~ia,
assçmbl~ia.

deI lrhl;klll<
Irhl;klll< re'llStrada
re'lIStrada s(',b n'
em d~ta de .,i.
i. !'"
/.. , Ill)"
Títuh's
del
nl)" CaJtorio de R~glStt(1
R~glstt(l de Tituh's
~ Doctllllento,
Doctlmcnto, de' .
. ·SP, CUJ3
cUJa cópi~
c6pi~ fica
liea arqui\ada
arquilada nestas
nCSlas llotas
notas elll
em pasta própria
pn)pria na ~

n.u
rI.
u

_;:~;
.;:~;

",

r--

"

:-;;,,,te ato ,.tpf'~sent"do
rtpf'~sent"do por seu smdico, nos lermos
termos da mmci<Jnacia
mencil)nada ,\"ell1bl~i~
,\"elllbl~i~ o
0 Sr. A.~ILSO'i
empresário, portador da c~,h,I(,
c~<h,I(, de idtntidade
Identidade RG n.'
MARIO C.Rl\ELARO. br~sileiro, ca.~l\do, empresitrio,
8.7hI306-3-SSP-SP, Ulscrito llO
,(lI:- n." ()()g.266138-~7.
()()g.266138-~7, r",sitien!('
dOtrllcIl1ad,,) it
8,7hI306-3-SSP-SP,
HO CPFIMF ,(lb
r,'siticn!(' c dOtrllcll1ad,,)
.•
..... ; o
0 Sr, APAl,HER!O CA TILHQ,
casadQ. ad\'ogado,
. '.'
'.' .
. .......
TILHO, brasiieiro,
brasileiro, casado,
advogado, portador da
O\B 11"
1)02.484.018-15; e o
0 Sr ..TULIO
n" 1)02.484.018-\5;
JULIO C SAR CASTILHO, brasikiro, ,olteiro, adyogado,
~('I1"dor da OJ,B n.o .11(J,X97, inscrito
inscri[o no CPF/MF. sc,b o
0 nO j()(1.6R9.9R~-05,
j()(r,6R9.9R~-05, rtSJdemes
rtSJdenres ,

1

c{;)midli[ldos
RUí! 'Sçnctlcçm,;iit
conjunto 410/411, em
Capit.:1/; 1.:.
í..:,
c{;)midli[lrios itfi Run
·8cncfic~nciit Porruguesa 11 (124, conjullto
cm S~~o P~mlo - Capit.:'1I;
bdo. (:I)mo
(:<)nlO "lllOrgado
<'Illorgado comprador, doravaOf~ dc~ignado
dc~igllado simplesm<::ntç
de (lI,tr,) I;1do.
simplesm"nt~ "CO,lIPR4.DOR".
"CO,l[PR4.DOR".
.JOst f'g·REIRA
Pf·REIRA BARBOSA, brasi1eiro,
])ol1a(\,)r da
cia
,, "'. )) (I(, ~!:,_JJKRlII~:~EGILDO .JOSÉ
brasileiro, d\:~pach",l[c, [)onad,;r
li"
ri" "ceduh
,: ceduh de
dê IdelliJade RG nO 5.314,997-X-SSP/SP.
5.314.997-X·SSP/SP. inscrito no CPF/MF
CPF/I\!F ,ob rl"rI" (61).8474~~·49.
\ casado pelo re:~ime díl
d!) cOlllunhao
rultes' da "igênclcl
\'igenclcl da Lei
LCI n'n<·1·1 fi.515/77.
...
cOlllunhào de be.lls: antes'
ri.515/77. com n Sn
Sni.
)I\J:\RLl zr('ilTTO
cia cedilla
idcntldade KG
)I\JARLl
zr('i\TTO BARBOSA, bmsdeira, com('rciantq, portadora da
cédula dc identIdade
RG
n' , ')67 ~2'1·~SSP!SP, inscrita no CPF/lvlF sob 1\"
11" 216.n5.2
216.n5.2'18-34,
ende[~90 çomtrc/al
comtrclal :i.à
'18-34, com enderçço
A,'fnld3
Silo Paulo - Capltal- Os pre~,nk:;.
malorcs.
A\Cfnld3 Ipirarga
rpirarga n' 1267, 'I' anciar,
andar, cm São
pre~,nk:;, ~ii<) maiores.
idll;dTllenrC CHpti-:r:t'8,
\'lCldoSi especialmenre
especialmente para esn:
esn! 'lto~ conh~.cid()$ t,ntre $i
$1 e identi,flc"do~
identi.flc"do~
ju r itil(dTll(.'nrc
CHp::t."":I:8, aqui \'lCldos;
pClr
p(lr llllTll
llllTll ES(;TC'\'cnk
ESCTç'\'Cnk ccmo
remo os proprios
próprios de que trato, faC'.(', ans
aos d0çumçntos
d0'l)nl(;nt(JS r1prc~erltados eê' acimCl
m,r.<;I<,'>na,h),.
qUe' dou féfe. - E, perantc
m,nçl<,'H1"d", dc'
(1(, que'
perante mim, peJo
pelo VENl.'lEDO'R, me foi dito Clfi seguinte: [I
QL~ a .Iu;:lo til
tit .do
.rlo e
é senhor e legitimo
legítimo possuidor, livre
Iivr" cç dcscmb,,,açado
dcscmb'''B<;ado de todos"
rodos " qualsqu<r
qualsqll<t ,'nu;;
responsabilidades, mC~1110'3
mC~I11O'3 thcai$; do !leguint,~ imQ,.:~1
rt~1is, inc1usin~ hipote-cas; encargos ou
Oll responsabilidacics,
imQ'.:~1
L'}L\ Fi\IDAI)LAt;T6..!~LQM~.ccon,~i!uida
Fi\IDAI)LÁt;TÔ..!~LºM~.ccon,~i!uída ~LO,IA n." 02 (dois), locaJiza!la
localizada na. Avenid;l
Ipiranga
Sallln l';jJ,gl,uia,
ua ddade,
Ipíranga !l,"
H," 1,.273
I.273 nu 5" Sub.\J.i,s,Irito
Sub,çJ.i.SJrito SaMa
IJJ.gêllia. lia
cidade, !lIuuicipio
!lIuuicípio 5' CirCl111sc]'iclio
cirClIllSCl'iclio

,-

CARTÓRIO SANTANA DE PARNAIBA
CARTORIO

ii\1' N
NUT
UT A

,-

Pubbca
PUQllça l1nada aos 21/11.11997, no livro n'" 174 às
its 11,,285/289, do Tabelt"naw
Tabelt,)naw de AldcJa, coma,,"
comar,"
de Bnr"eri-SP, devidam,;nte l'egi>trado
regi>trado se'!>
se)!> (JCl n O " , na !)Ialricuia
matricula 11." -19.612 do 5' Oticial d,
Rc"i;!ro 1);0 lrnowis da
d.a Ccmar,;a
cia Capi(Ul,.
fanua de
Regi,!ro
C"marca da
Capírul,· Ill)
UI) Ql1i par
por e,la
esta cscntllla " na melhor fonua
dire'Ho, cle
Ullp"",;uciii dç,R~_
d",R~_ .. ,••• "
dirC'lfo,
c1e DE VE~OR coni'essa
conlessa dC\0r aos ora CREDORES, a Ul1j)Ol'!ÚUCÍii
(", .............. ,.. .1 CDnform,;, acodo
acordo asslllado pelo
pe)o DEVEDOR ,E CREDORFS,
CREDORES, edl.,
edi., IJlll'~c
lJlll,~c ,t
obnga ';i pagar&lhc: atmves de
(........... ) parcelas
parcel as mcnsais
mensais e COtlSCi.'l.Itlvas.
COt}SC(.'l.Itlvas. no\'aror
n0\'aTor ::t11.i3.l .jf'
RS .... ,.... L ...... _) (-aJa
prlmcir';) ddas -em (.... ) df: ........... de 2.004, c. as den
("aJa l.Ima,
uma, verlccndo
vencendo a prlmcira
deu )e:
)0:
ne! _Jne~.rn_~-\._ ~ii;:l, __ dos m,(;$CS
nc!
m.(;$CS suh.s;;qü.eut~s,
suh.s;;qu.eut~s, sendo todas as par,:::.:-!as repJ'(,:~cntada.s
repí(,:~cntada.s por notrls
Ul~2.;I.is~.)n?:-t.;. de enü~~ão"
enl!~~ao" dide D~\~E!?9R.)as
d\:\'erao SOfr~T a cofltar dJ.
Ul~çl.is~.)n?:-t.;.
D~\~E!?Ç>R.)as qUJ..i~ (lç\'erão
LlJ. l~. p~rc,e.Ja ate
até .1 data
de serr ~::f(:tl\'O \'('YWlmcnto f'/')U llqulda'~~l(" atuabzação
atuabza~ao rnone.Gina
rnont.rána calculada "·pr\.'"I-ram-tc111pOfJS··.
"·pr\.'"I-ram-tC111pOfJS··.
p~lo indk0 de v\liuç'.ào
\'\lin:;,.3o \·\!'rlficado
\·I.!'flficado no IGP\rf/FOV, Ou 0utro indict,.
índic.e. que \'cnha
\'ênha ("I<I ser cLivulgado
divulgado pdo
pelo
SI.I:1 substituiQao.
substituição. tOl11a!JciO-BC
tOl11a!JdO-BC por base o
mê,s antenor,
antenar, paga:.._ ~H.)S CR.E.DORES
CREDORES no !l:\C~tJ
!l:\Ç~tj
GorerlF' .;:m ::;1.1:1
0 me,s
por tk,
ti-;, mdicado.·
mdiçado· IV) QUE para garantia "ó seguran<;a
segurança da divide',
dívid", ck DEVEDOR /),4
J),4 ao, "ra
po)'
CKEDORF.S,
ce,'l!1(1 de fat,)
CREDORES, c,-,rno
fat" cç na verdade dado tom, em m:i!!!~il'lIl_£!'.!,,8
m:i!!!~il'lI,_l!!'.!,,8 c especial hipotecJ)~ 0
o
!.1nbv(·)
1.1nóv(." I .:kScritü
.:kscrite :'" c.aractcr'i7:a.dQ no iten"l
iten"] f. ~~tlpulando (lCl c'a\or
c'alor de R$ ." ..................
.. ,....... ,..... ,. (.
L....
... ,.. " ........
.. ,..... ,).
1''''' "feit" do arigo
nrigo 1484. d,)
d" Codigo
Código Civil Br;l>lictro·
Br;l>llctro· IV) QCE de DF\TDOR
DEVEDOR obl'lga-g~ a fa.';T
o pagpm:;.nto ~)(ntllal da dl\
dí\ ida!
ilia! nas daras
datas c..onvl.'nc!onadas, 3rt: () -:-fctl\'O po-gamento d(~ lapJta!,~ V)
QUE, akrn
além df).\.. C~'50~·
ç~'50~· pJ.e\·l~\tos ("m
("Ill !~i ..: do atrJ.S(1 no paBamento. (l pr . ~~;.'rHc 0J\'lda reputar-::;:,,'-L~
reputar-::;:"'-L~
vcncida 'e imcdJ::Hnrnente
imedJ::H.sullente e:\.igh'd~
e:\.igÍ\'d~ ~om (IS
(lS comina~·.5c~~
cominaçôç~~ a.i~Jma estabde.:idas,: ()(;ç.rrçndo
()(;orr~:ndo qU3lquer .~ç,;:.
.~\;:,;:.
i.:~CCUÇÕ~s de rerc:"lf(l$
rerc:"lfO$ que
quc ponham em risco a ga.rantin
garantia oferecL:b,: b)
see:"UJnk-; l.:aSC1S a) ::"hç6es
3\6ts e i.:~CCU~O~s
dt:'~!J'\.::'I.:ja9J\)
dt:'~!J'\.::'I.:jaçã\) do in)(" d
d POf'
por abandl)no.
abandl)l1o. in'I~r:di . ,J~,~:lab$mcnt(!., l,tC.,
l.te., c)
ç) duvlcta sobre a ms:cr1't3.Q
ms:crição df":,n
hipo[tc,a. em
hiporéc,;..;.
cm pr;rn~iro
pí;rn~iro lugar
Jugal' e sem
sern C,(mC(lTrl'1,,'~kj~
C,(mç(lTrl'1',,~kj~ d) falencia
údencia Ou
ou insoh'(~vçja
insoh'(~v,ja do DEVEDOR.
D.E.VEDOR. Lllj
L1U
lt15tall.:aç·;'in
Ç'-)llÇIH'SO '::redit6no:
çreditóno: ,"" ..::) falt,,-"
falt<." J,.: pa.samtnto
pa.sarntnto dos l1npo.st()s l.' tasa...-;~ d~ I:ido::: F't'l(~
F'çl(~
lt15tall.:'"d\·;'in r.k 1:.-)llCIH·SO
IlrlO\.. c'l hipf..'{<:,;c,;ldll,
r0pm.:Uldo i[~ahi[;.i\'I..',1
Imo
hipi'..'{<:.;ç,;ldll, O;,}
Oi,! imima<;"ao
imimação c'C' , ·i(1r.,,\ri(.h~(k~;
·i(1r.,,\rida(k~; ~anjtAfi8.5,
~anjtàri8.5, r0pm.:mdo
i[~ahi[ú\'I..',1 c.' rd~:;-i.(k) im6v('!
imóv('! V) ()tE.,
l)S CKEDORES de I!.sar
írlç:!\J~ ,ludi~l2.I~;
,!udiçl2.I~; t;."
VJ
()tT., se par.:I h;.i.\\'r I,> qu.;: lhes
Ihes '('1 j;"\,'jdo tivctem
ti\:ctCrn [lS
\!.sar de- m{':!\J~
.:',:')J
)J ':i~"':1l"3 Judicial';, rn<.;.'ST'l('l
rn<.;.'5T'l('l ~m prllc6":':'
prllcó,,:':' d..:· conç(lr<-W.ta
conC(lr<-W.ta c·u fakth:l.'t.
fakn,--;i.;;I. obriga-.:.,c
obriga-':"ê; clt DEVFDOR
DE\"FDOR a I.lws
,J(l II(m~lpn1. Juros.
Juros, multas
rnonitór"Í:)s:,
(kSpl::Silt Judicia.:,::-,,
Judicia.:,::-" tê
pa~_,IL akm ,j(l
nmltas rnOl"<'i
t6ri:) S:, akm das C\.Etas
Cl.lS.tas f: dcr,lals
dcr,lalS (kspl::sat
honorftr!os de: a< v(lgndo, .. VI) QUE. tlegt 0O tt)tum cb,
eb, U'l11afC"t
U'l11arCt da situaçJ.o
unÓ\i.:1. parn '""!:~~I::
hOHOrar!Os
situ8t;.-:io Jo unt)\(.:1.
~,c'r;:·!n
~,çr;:·!n djrirnid~:)~ quaisqli~r questoes
questões (lrjl\nda~~ da pr~;S~oh: ~;scrihlra, f6rwn
fórwn ;::SSe que r)f';:\âll·ç'~·r~
pf;:\all'c'~'r~
V1I) Ql}E.
Ql}E, i,.·',:pr.;.'~~;·;tm~nt~
i,.·',:pr.;.'~~;·;tm~ntç r:: sob 2.5 penas da
~obr'C ,~11(]lqucr ·::utru.
C:utru. pl)r mais
mu-is pri,.·ilegiado que seja.·· VB)
ltl
ICI deL·1ara.
dCL· 1ar3. m~Xl';tir~'m
m~Xl·;tir~'m 1~,,5e,senpramitt.'~:
1çôe,senprãmitt.'~: fundauas ~1.1.1 dneito5 reais l'l,1 ~:.':::End;:i' ~:(.'b~;.~.\).,in2,6~·d
~:(.'b~;.~.\).,in2,ó~·d Oi.l
hlk)L',,'a~Tc'_ ·tell-d.: apr~-seútad(;,
um CRE,nORES ('m
('Jn J.l.("ndirnttlk
}l.('ndirnttlk ~t~~ (.h~,po.$J.~6·~·s·
(.h~,po.$J.çõ·~·s· da'
dã'-hlI._;)\.:>.'a~Tc·_
apr~-se:liCld(;, '/'ltSh: ato aos. uP!
L.'j
F..::d.;r.:d
rt
7,-43:~.:g:-;"
regul::tmsntada
p.:::h.)
n~cr~tQ
Federal
n'
I.):
2-t('.'~;':';.
a
Ci!:.~ldik'
d,:
L;,.'j
p,:::h.)
Pr(:Qn.,;.dadt;:. cx}:edid2 pel(1
pelo '5'\ 0{1(1;.,1 dl.'
dI.' Rcglstro
Reglstro de Im(~)\"elS
bnÓ\'e15 d;;l ~'('marC8 Ja (','pIta!.
C'"p\taL ,I (li.l~T liC!'l
liG!'1
~i'r(illi\ ,da )·F:;·:;t~!.:; He'T:r::;,
llC'T:rS, em p .ist,j pr(lpria. na ~~!J,t~.!!.!...!h~
" \'Ill' 1)1''[,
QI'E, '.~C·
s,:r ',Inçlil"do
',I n,'lij"do ao [~:SS, po!'
'.~c· DEVEDOR decbra !l5,;,
115,;, ,,:r
por 'laO
'lao ,"",,'cer ari\'lducr.:,;
ari\'ldaçr.:,'
e'.>,~n(i)111L:;1".' lju(', :ktl'::;rmi,T\I,:.:rn
:ktl.:::rmi,T\I,:.:rn wl yinculaç:io,
aprt;sçntar a. Certidão
J\egiJli\i:;1.
e',>,~n(i)111L:;1".'
Yincuja~8.o, (l:T\an~l<.l, portanto. de aprt;s"ntar
Certidao J'\egiJli\i:;1.
de Of.hL·),~ I( \j D ), pnra (om
Lel feder::lI n"
com os nltsmus. tendu ;,,·m
;".!lI \\ lSla 0$ klTM)S
k-lTM)S do A..rtt~O 47 cia
da LeI
.\; 211'"\..j
.i.;
21.~>\") i
-\ ~egjir' pd()~
pe/Ch (,REDORFS.
f'REDORF-S. n~ forma ("0010
como comp:ucrem.
comp:ucc-em. me foi ,1iro
,lifO ({tI'.:(ttl'.:- ;j~~c·it;;1\ 3.J:'{
aT;'{
\.',)nlO dJ~ f.ir:o :.iC\~jtarn
pr\";:';I.,.'nk l.'"s.çntl,lrn
l.'"s-cntl,lrn dI!
dt! çcnfi"35ã(1
~cnfi"35a(1 de dh,'l(b
ern todo'.:'. l.lS
,-',)nlO
:.ic\~itarn a pr\";:';r.,.'nk
di"o,'l(l;J 1;." garantia h.ipole(:~~Ila, em
;,;m
"',pre'COSOS tom":':;
tO[')l":':; e d,ztr",
CO"lTRAT:\NTES: A) QL'E,
"~om "',pf"ssos
J,ztr", - DECL<\RAI,,[ AS PARTES CO"lTRAT;\NTES:
QL)E,
r~(j1..l..i'n. . ~"tl t auton';',~J!l I.) Sr, Ofki,'ll
Ofíçi,'\l do Y' R~~lstr(l de I..moveis da ('omarca
Comarca eb
cb CapItal. a pr(,.~cdcr ('('.-'~. .~
fc>gistl'05
\.:rhai.,l·j(:::i ;-;':'I,.~";;('.lr\;b
(Ill '.;(
',;(.. n\-'~nip.fltt'5 J Luz desta esC"rillll'H
B) Qt.'E.,
QC'E., d('c.iaram
fê'gistl'05 t .l\ .:.:rhai.,l·)('"::i
;-;,:'I,.~,,;;úr\a:-: (lU
esC"riWl'H - "8)
,-r::\51\!n.l.l.t'n~ ,E
,:-t:; n:.·ffW!lSdh:hJ;hk:::
n:.·ffW!lSclh:hJ;hk::: ri~'I.::)
ri~'I.:::1 p;lg~\.lncllt('
p;lg~\.lnclltç· d~ Unp()STO, pon'-;:.ntUld.
pon";:.LlÍl.lld. el'
el'.:.1
.:.1 arr.:l'~o,
arr.:I'~O, nos ltl'mO~ ,.k
'.k
\[,:Ie('
:'~, do [lé,crdo
Dc,creta /1" (13 :'~iJ'g6·
\[':IC(' 1"
i"
:'~iJ'g6- ASSl"l
ASS1"1 () DlSSERA"!
DISSERA"! E DOt· fT .• A pc'd)d"
pc'd,d" rh"
rh,s
t':lr~,~J~.', 1:-\"\ II ~~i ~:.~t.H
1.',scritUTfL a qnal
$eo.ndo lida, em \'Oz.
a~hara.rn-na (~m t'.;j,:,
~:.~t"'1 1.',scritUrfL
qual le-ita
Í'e.ita e lhes $e'.ndo
vOz. tlit~ e c..Iar'"..;l., aÇ.hararn-na
t'.;jt:,
,:ontl~lfi~l~,_ Ollto['!·~.manL ;'l(eitnrmH
;.lçeitnrmlt e assinam êm
cm rninhri
rninhr"l rrc.~D:;a,
rrç~D:;a,·- D,;'ciiJ,ro
D,;'c1iJ,ro (JUl.'
qUl.' $~r3 ('mitidil
c'mitidil :1
Et'L
Et'L Cl
tlL.l
L.l F
Fed(TaJ
Cd(TaJ :"U!:..,_.,informalfi1'o,.
:"U!:..,_.,infOrmal(i1'O, . soQ.It: a opt:;Iaçã,Q
Opc;I (wii,Q imobiiiu
imobiiiú ria) conf0I
COnf0Illlf!.,
me., instnlç?b
instnl~?i'"J tlüUllElt!\"c:,
twullElti \',r: '
SRF '2~/2')O3. de'iiTi:lii
de 'liTi:!ií dou Ú'
f,' . Ell,
Eu, (a I.
...
{else.
Celso LUlz
LUIZ "1endoll\':l
"1endollç':l
F"cr~'\';'nL'
F"cr~'\,;,nL' ..:.\l)t('n2~d(l
.:.\l)t('n2~d0 (SUbSt.ltuto
(SUbSt.Ituto - i. ·~~-~F-:;~leral 8:~)3;,~94""-·~~·t~~O--p~~-agrafo
8:~)3;,~94-·-·~~·t~~Ü--p~~-agrafo 5")_ a la\.·!'tl -

I

;~'i

,--

•

Eu 11 )
Ell

____""___ ~ Amonio Augusto Rodrigtlt:s
Rodrig\lê:S Cruz.
_ _ _ _ "" ___ ¥

Tabd~ão.
Tabd~ao.

«

subs~rev,~' ~

."
"" .."
FIctO \'lORAES DE BELLI
RELU Ii
Ii ADALBERTO
"
\, I FICfO
I1 ,\NILSO!\:
,'-NILSO!\: !\1ARIO CRIVELARO 1/
CÉSA.R CASTILHO.·
Solada por ',crba nJ f",p'la COl
dOl :',
..
, X:,nf.HOI ,r(TUO CtSAR
CASTlLHO." De\'idamctlte SoIada
i,,··
II_kjJ~; - Ccnfere
Ccnfert corn
dOll ft,,,,
com 0
o onginal.· Tr~sladada em sua mesma data do quI,: dou
fi;,,,, E.u .
.. .'"_"
"_. _____ IAnror)io
Anror);o AlIJ;\tl,to
AlIJ;ltl,to Rodngll~s ('nIz),
C'mz). Tabelião.
Tabeliiio, J fiz
f1z dlgítM,
dJgitM, <;o"feri,
,o"feri, a,h",
a,hc'
rIrê. subs('l'c\·o,~
público e raso."
ttrL :)...i,y
:)...i,Y (·('Jlf~.. rIrc.
subs('l'c\·i)'~ assino ('(,::m
::m Pl'lblico
(OI~(~()

!, \,
L

EM TESTEMUNHO_ _ _ DA VERDADE
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'
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PAGINA

ESCRITFRA DE
Vo/',,' ,}A"t\'"~,J,,,
,L.;"~\'n"',,

R$ ....
......

1~llol
1~,lol

RS .......
RL

CQ~JPRA

E VENI)A

'e,,,,'(dO'I~~EêLClO "'IORAE~

DE BEl.U
J)E
BELLI
FELIPE
PEREIRA llAMOSA
BARBOSA " CRASIELA ZL'CATTO
FELlPE ZrCATTO PEflEJR\

I

BARBOSA
i\ VNIOAOE Al'TONOi"I:\,
constitu;c a pels
02, localizada lla
Al'TONOi\I:\, constituI'
pela LOJA n." 02.
na Aveuida
Avenida
1,273 no 5' Subdistrito
Subdis!rito "jant.
"ianta £fi~elll<l
Efi~êlll<l "til
CapitáL
"Ill Sao Paulo - Capital.
" 1.273

S4JBAJl qualltos
quallto,; ~sta publIca ~> .Til'J":!
.TIIIJ":! vlr~m que aos
avs 0
O ,has do Ines
Inês de
(', q) nests.
dlstril(l e mUlÚçlpi(1
muniClpi(1 ,:le
) do ano de dots
dois rnil
mil t quatro (2 (!,
nesta cidade
cidad" distrito
,:te
Parnruba. ("omarca
Sao Paulo, em canorio.
comarca de BaluerL [>tadll
Estadll Je São
cartorio. peranrc
peranre m;",
mim
,,..,... ,,,.11.,,,, Autorizado,
Aut(IIizado, Celso Luiz. 1\'lend,.1nça.
1\'lend,.1n\,a. ': df"!
aheliao, ,t,ntoni
,t,ntonioü Augusto
Al1gusto Rodriguc.:;
1""'r'",,",'Mi.>
d("! l ahe!iào,
'e~ta
e~ta subsçrc\'c,
SUbS~TC\'C, íA
'A..HIlpartco.:I1:l1ll
HIlpartCI;Ialll pal(I~~ .'!1i1;:; si.,
si" jl~;~t.as
jl~;~t.as çc: ~·('tlllrtílddas.
~·('tlllrt1lddas. a ~[jbc;'J

j ...-

ladol:cornç
rno outorgante velldedor. dOlill/arne
dOtill/arne k.igmdo simpJesrlJcm~
simplesrlJçm~ "VENDEDOR",
i<..!.'~,,!!;\L!~~U!!'....e&.!:bi.!.o brasileirc, solreiro, empresario, ponador da :::eduia
~Ei-J'4!I!I!<-'~2!~!:l:!:.ti,c:L!!!:.....!~~o!:
çéduia
RG, n" cl =:59 'i46,SSP·SP,
RG.
j46·SSP·SP, inS(T\C;
inS(T\l) no ('PFfrvlF.
CPFírvlF. sob 11.'
n,' 507,951.128-1\
507.951.128-1;'
dorniciliado
domiciliado ;J Alameda Topilzio lO,'"
n.'.' ~ ~: .'\lphaville
.. \lphaville Residennal 9. nesta cid,3C,"
-",n1lll'na de P:.:!rlli\iba-SP, (,:;)rn(\
(,:;)rn(1
ldtel4lJlJr.;l!ks,
ldtel- .... -~·: ;:':;l,t;':':
;:.:il,ç':':
4lJlJçnkS, dorava!t!e
dorava!t1C dcsir.,'-ni.1d'.l~
dcsir.,'-ní.1d',l~
"INTERVE/I/JEi\TES' ,
C()!'(l?QJ,:!íNI9_.~P!fKIQ. '. D()"
D()>;
"INTERIE/I/JEiVTES'
c'
q)!'(l?QJ,:!iNI9..~P!fKIQ."
imemo
'I'
inscmo nu C'NP,I:}tF
CNP,I:}tF >c)['
>ü[; 'I'
de\,ldamente regHrada 'e,r,
cm data d~
, no ~ (:artllri(l
(:artllri(! de
de\'ldamente
'c,r, 11 •'
em

. '~p ,~-:uja copw tic~1.
e DucurnerI(I)S
fic~1. !.trqui\'i:,da
!.trqu;\,!:,da \I~s-ta:..'
\I~s.ta:..' jl0Li:"
DuCutnerI(I)S de
elll paSrll'i[l1 ("p';a
óp'ia na onielJl
ordelJl u:'
representado ['or
reprcsentauo
flor :,eu smdico fil..Y, :UT1(1:- da rnencionada
mencionada a~semblt~ia
a~sembléia uS,',
u S,',
\IARIQ
UU\ I:LARO.
I:LARO, bra:'lklr,' :;Fauo,
:(FaJo, empresari(),
empresario. pOr1:o!dQr
port:o!dQr .:la
da cedub
çedub ele
\IARIO CIU\
cle
(Pr . }vlF sob rin 0 I)~)g 266 13:<-3/,
RG n "ç, Ss 771.1 30~)~3~S.s.P~SP,. ;n~Cl'J; no (Pf
',1pn,"""•. e domicdiado
domictliado a
c 5... ADALBERTO CAST!!,JlO.
'~asado
<.,' (\02484
002484 1(118··1'
flILIQ
'~asado". advogado p011ador
porlador da OA',
Ilc\" ,.,'
118 .. 1' " o0 Sr
Sr,...flILIQ
brJ.slleiro. ;;(lltelro.
il:!., u!:'ddo,
u!:,ôdo, pOl1ado!'
O,ili nnIlI' ; 10.897,
10.R97,
;;(lltelfu. ,do,
pOl1adol' da
cia (),\B
,ob " n° h)(JhBQ
h)(JhB'J ()~_:~ .(1",
_(I", residentes r; domiciliados a Ru:t
RU'l
conjufJtc 41(!
41 (! 4] 1 '.~n\ Sàc
'a P0rtugu~sa [1 ,') ~4, conjufJtG
Sac P:.1lilo - ('''pita..!,
Capita_I, e_ d~ ..-;U.tF)
ouwrgRdo,
ouwrgRdos COMPRA l)ORES
DORES ;io; a ,ante deslgna<io3
deslgnado3 slmpiesm~ntl'
slmpiesm~ntê
l!U'DIl!A
DONE'.".
\'
..
FEUPE
ZllCAIIO
PEREIRA
brasd~lr"
JIU'/JIlL, L>OHE'i",
S,'
FELIPE
ZtlCAl
lO
~ARHOSA,
brasd~lr',
.....
Irc,.Ifl"ol;nerciant~.
',,"n"'·'·ianto;. portador da cedula
cédula d~JI';nt;dade RG n' U 00
001I 1)I,:r1,,5-SSP-,>P,
1)1,:I1 .. 5-SSP-,>p.
T1t\1I05

Ó

,,

,------_._-_
------------

..;.._..;..--

---

7,~~~"/4, r~~.'. ; ,lente
188 71 0O 7'~~~"/4,
'lenre e domiciliado a Rua Jo:;e Lo~e~ da
:, 74, Vila AntonJa.
Antonia, :,ubd,stnw
:,ubdlslrno - BLJLlflt,j
BuLlrttú t';'n
\';'n .%0
,São Paulo - ('apita:
('ap;ta: c a .:j>.ri\!:
.:jOlt\!:
~o!teira, (:onlerCHin,'t.
~,--~~.~'..,',.!'O PEREIRA BARBOSA, brasileira.,
bra5ileira" "llteira,
c:omerclÍlJ'!;l,
cédula de identidade RG n') i R 999 '-fqQMS~S~,P/SP, !nscrita
!!1scrita no CPf'/]\....fF
!F sob ~'~
[~-74. reslllente e d<Jtr1kiliada
ii<Jtr1kiliada ~l. ],"J!:.:
j,"J!:.: .'d,:es Cunh:·l
CUIlh:·l LiHla rl
ri",) --i57. Butanta.
Butantà. ern
êrIl

CPF/Lvi}'
CPF/L'vfF

.'

I

~,ob n~'

- Capnal- 0,;
,aD rnaK'''c'" .Iuridlcamente
O" pr"sente,. ,àü
Juridicamente .::apaze" a.qui vlndo;
vindo!'
. para este aro,
ato, conhecidos enln:' si, ldentificados
Identificados por OliOl
mim T:.screvente
J:.screvente corn"
corno
. de que trato,
nato, face aoti dOCuTllentos
qOCWllelllllS <.1"
j.I" 'cwma.cios
'ê"nta.dos e acima
aClm3 mencioll3dos,
menciollados, do que.
perante mim. peJo
pelo VEJ';DEDüR
VEJ';DEDOR 111<
Ill< foi
roi dito () seguinte: T) (JCE
QCE a just0 1Í!uJo
titulo
let;i~irno pO$,Uldor, line
livre e dts~11Jb" ;·.',:;Jdo de wdos e quaisqu~l onus
ônus re~lS
fiscaIS,
fisCJlS,

que a.~;,;!r\1
de 160,OOm-:,
lúO,OOm-:, mats
mais a area d~1 p/)'eI !(I
i(1 r"om II OO,OU[n~. perGueIldo
perGuendo urn
um total Cif'
l!f'
curTespond(l-lhe a pane Ideal de I, ::(,2:'0 Cadastrada na Prefe/!:ura
Municipa!
curTespondél-lhe
Prefeitura Municipal
- SP, como
cOOlo contribUlIlte:
contribU1l11e: n" ';:)i:
';:)í: 1)94 (lU,?
(lO.? I .9, (om
com :)::> valor venal Je
je
, ., 3nibuído
anibuido ao exercício
exerdcio de lJ\()4
lJH)4 • III. ' ',)UE, rde,'ido
rdel'ido il11,jwJ
imów) foi a.dquirido pelo
peio
rnr 1'01('",
for(',;, rii1 h,',ritll:rl
hl',rítll:rl I'l,hlir:iI I;~,,;;,,!;,
1,~":;1,!,' ,lrl'.
,lfl'. :'l/ll!l(i'r?
:'l:ll!l(i'r? no li',ro r(
rI'" 174 ,'~
,,~ il,
Tabelionato de ·<\Jdei.9, (Olnarca d~ 'L!'lterl·SP. devidan:1tmtli:' regi~tracto sob '."

'nli
'IHi matnçula
matri~ula 11,"
"," 4'),612 do 'l' Oflc;.i.d
Oflc;.i.tl de Rcg;sno
Registro de lmovcis
Imóvcis da COOlarca
Comarca da
, II OLf: lIlE'ctiame
mE'ctiante o0 ~lrei:o
~,reí:o renu
rel1u " "Ju;;tacto de RS ....... ,,=.:.:.J,,="'.,"",,),
r.;ç,'bid"
seguinte t()rma RS ................ , ..
n;c,'bid" d~le, COl\IPR \DORl:.', 0:1" s('guink
dl0; etH bela
bC1a e
e (;Orrcllte
çorrcllte IHiJlXia
tnOlXia IBc
tBc j'.1!1aL c\)IHada (~

ac.hada. I:.:xata,
ac,hada.
\:.:xata, razão
razao

pe~J

, rnesn:o:;, a maJ$ amp];'1, gt'ra.~ t~ "',,'TTO;>'
o;"'" \~.:J\'-I..~t qurtaçàQ
qurta<;aQ de p:1~C t: ~i1tisfe;to_ J-ldJa
larnar,
lamar, RS 159,856.11 (,,"""'"''''''''
(""""""""'" .,,). representadQ
representado pela
pe!a aSSUll\'ào
aSSUll\'aO d<l di\ ida.
j,b.
di'clda que " V'El<DEDOR tern
terI'; P,Li
pélá ('mn
qUê 0,'
O,,
,faz di'c,da
('()[n os lJ\TER'v'Fl\'II':"J1'ES . <' que
Rt~:S pa~,arA(' a.t;a\·r..'~~
a.t;a\·é~~

dp. :')(! tcit'qt
tClt'qt '<·r;~,1.i parcelaC', rnen~;:!l~ e ct mse-Gut1\,'as,
mse-Gut1\"as, (!
no ':alor
':alOf de RJ; _; lq7 U S('"1\ :.0
:,0 1{5
1{'1 2 7 85,(;(.i-,
85,C(.i-, para u CONOr-..1F..,\1C.~
:. DOS Ai\DR.-\DAS c IU1J:' Pal"
par" AI.\\.LBERTO CASTILHO JULlO
JULIO CES/\.R
CÉS/\.R
CELIA C."'STILHO, ;endo
CELlA
;etldo (.(~no ~UC
~uc ;";" t~)rRm poga,
paga, tces paf.:~la,. v"ncendo ~
n.':' 4/:'0 no dia ()5/t)3:,2U()4,
n.';'
ú5/ü3:,2U(J4, C
c J': .Jemals n()S rnesrn0~ dias do') !l~~Sr:~;
atE', final JiC!liida~ao
atE'.
JiC!liida~ào sendo todas d.t:
d.,: (-!çreçidas
(-!crec'icias de iUJ'os de ! O,-~ hO :-nes (('J.j(j
UJ.J(j··..
"hr",'Il.!j
l1hr",'Il.!; e. C()rreya(~
Ç()rreçã(~ moneraria apunh't.'i' peJa
pela apllc2\.'.rl0
apllcaç,r}o 110:-.
(io:-. mdH~e:; do I<_;P.\l~
novemhrnl 04). ou
OU
ale dti daLi
datLi
S, diretameme
DOS /~.NDR!\D..,\ 'S,
TO CASTllHU
CASTilHU i;'OU
\;'OU

outro

1l1dic~:

'T

~~

\'t'nha a

:\t'f

du eft'tl\ill
efttl\ill p(~g;:Hllellt().
aos lNTER\ 1::'-':iIcNTES,
f:'-':íIcNTES,

divulgad:J pelo ):!,ovemu
dívuIgad:J
):!,I}vemu eqt
que ser~lu Pdg~tS
pdg~tS pe;os
pe;üs
sendo o0 CO;>;DOM1;-';[0

repn:~.entad,·

n<':;; recebimenrn~ ~'lelos a.d·Y'(Jgz..d::·~
ri':':;;
JtllU lE~,'I', l.·\'STllHO (":'!J
('::'11 KECT["\.'\
KECTf"\.'\ (EL"
CEL"
"I
" a ;,;;;:r
'1 ana (..1JflJp9.ltl
"r \:.i ·JU
. .i!lOlcac.-c:
" 1
na "C\..ua 1\'
.1JíUp9.ltl n''. .:.tq,).
·:,.lU t ro I))<>? I qut' \ értl.i(\
trtl.i(\
Sd'
quitaçáo
quita~a() 05 recibns
recibos de p~g8.men:.' .:untamfnte
.:untam(nte (.()m
(.()01 a Jt'\,
Jt-\, lJa
IJa compen3a'~~\.."
çompen3a'~~\.."

lva do~ cheques ~0rreSp()Ildt'ntE's . c'li(~'.>
c·li(~'.> ql.Jt: 2 prescnt~ divida te·sta g:aramida
('om
pnmelIrl e unica lllputt'<:; dt.'::.r~ ll\~.'~~m(J inH)\'e! ohjl:::to da pres.entt:'
com a pnrnelIi-1
benetlcj,-,
I!'; TER \'\, 't~; It
lI; '-(It'
'-(Il:' ~,> . 'r:tOrme bcritur;\
bcritur;t de cc'ntissiio
cc'ntissão d~ divida
benetlci') dos l!,;TER
hipotecarIa !avnJdJ nesta,s Tll.Jti'l~ r'"_~ 1.:\TO !] .')
hipotecana
, .o,
'"
as tls.
ot...tur~(ldl1
DEDOR ao, IN IERVESIENTE'l. ,cnio
,,;nio Certo
certo que a ,·et'erida
,·et'üida garanti"
garaIlti(1
, perdura com a presente .. end2 e com! ·ra ";: " assu'1]ida
assufl]ida pelos CO'.1PRADORES
CO"1PRADORES
esta es'.,rillj['[,
eS'.,rillj['[, e na mcll,,'r t')nlla ,le
,Ie .Jireito.
,JireilO. ele VENDEI)OR V£,VDE
vE,VDE ",)C,
KP'UV~d::.;~·', ccnlO de fato c n\~ \"~ ,j;.1Je,j;.1Jé' vendido lent,
lenL (') lmCl\.>e! dl~scritc
dl~sçritc ç~
no item L transmitindo·
transmitindo·lhe.;
lhe., em con;equência
con;equencia e d.'sde
d.'scie logo, lod"
toda <i pos;e,
pos,e, jLb,
j'b,
me",,), ee demais ações
me"""
a<;ocs ql.-'e tinha e C.\.-:l(jh
C.\.CI(jh sobre o
0 referido irnóve1.
inH':)Ve1. para que delt:
CTH\':;lHe
CTH\':;lI\e 0,
0' COMPRAUORES
COMPRADORES II;ar cc·'",
CC·',,1 !: l!\T(;mente dispur
di,!,ur ':umo
':,-,lllU seu
sell que fica
f!ca

, 1 c"'

...,.'- ,_."
'_ -..

"

-:>-;:

1.'- _,_,

b
sendo de, hoje em diame
diante por força
for~a de,ta
de,1a esclilUla,
esclitula, e seu respectivo registro perante a
cirnlnscriçào
imobiliária
competente,
obrigando-,,>
ele VENDEDOR por si. seus herdeiros
cirnrnscri"ao imobiliaria
obrigando·,\> de
hel'deiros
suceRWres a fazer esta
es\a venda sempn, be'a,
ou suceRwres
bc'a. li!
III 111(' ~ 'aliosa,
valiosa, respondencic
respondenclc pela e,yic\"lO
e,vicç'lO de
dê
direito se c:hamado
chamado it autona
autoria na forma da lei •- n'l
l\' I QlT ek VEl\JLlEDOR
VEl\J'TlEDOR declara nao
não ~ei
IiIIlCulad<.l
vinculado ao INSS. por nao
nào exercer
exerc,;er ati"id~des t"t', e_,m)lIllCaS
c_,m)lIllCaS que detenninem
determinem lal ·"incula\':io.
·,'incula\üo.
deixando. ponamo,
portanto, de aprese'ltar :; Certld~(, 1\:,
'\:, i'ilfiva
i'ilfíva de Debitos
Débitos para com
COll1 os mesm')s
tendo em vista os termos do Artigo 47 da Lei Fc(\,ml
Fcc\;ral n° 8 2.12/91 - V) QUE expressamente
<: ~ob as p<cn3:l
poena:; da lei. d"c1aram
tUndadas em direltos
rea!, (Ill
d"çJaram inexi,lirern
inexi,lÍrerll aye>,,· i'm tri,mite
trlimite fundadas
direitos reais
ou
pe~~oai$ sol';-e n irn!~)\'d (Ira transa
sahl, t:ait.',arnt.:r1tc
a~'ã() ~unHH~,a de cobranç;a
rransa .:ionadu" sahl'
t:aif.',arnt.:r1tc a a~'a()
cobran~a
de ctespe.sa, de conrtonunJo. pr')IrJovlda
pr')IrJov!da De!,; [NTER
fNTFR \ 'ENII};n.;
'E NII};n.; CONDOMj"IO
CONDOMÍ"'IO
EDíFiclü DOS ANDRADAS. pro,'esso r," (I(!f)
EDIFiCIQ
O(!O I'·; 885889. da 36° VaraCiyel
\'araCí\'el da
cia Coma,.-,
Comar.-a
da Capital. tendo aprfsentado neste :\to
:UO aos
aDs or, CO~[PRADORES. em
ern at<mdimento iJ'::
disp05i~<ies da Lei Fçdcl-a!
F~del-al nO 1433/8'.
9),24;)/86,
disposições
1.433/8'. regulam'-'l\ada
regulam'-'ltada pelo OecretQ
Decreto Federal nO 93,24;)/86,
" Certidao
Certidão de Propriedade expedida
Ofie'ai de Reglstro de Imc"eis
Imóveis da
exp"dida pelo ';0 Ofic'ai
cla Comarca da
cia
Capnal, a qual tlea
ell' pi\sta pn)pria na Qnl~m n"
tlca arqulvada
arquivada nesta serv~lIiid, e"'
. bem como apresentou
apresentoll dlretameme
diretamente aos ('t !,VU'RADORES.
I,VU'RADORES, as cenid6~s
çenidõ~s de feiws
3,1U1zadosaJUlzados- A seguir pelos COMPRADOUES. H,e
n,e foi dito 0
o seguinte:
seguinle: AI QUE. ai;;;umem
assumem

I""

a

a divida acima de:.crira, em aS$l!n\:~~(\
aS$l!nç~~(\ di;"l. di\';da ~ l f[}rrna
fr}rrna pr~vi')ta no artigo 303 do C6di~I,~,
C6ài~I,~,
Bras!lelf<l, a qual origll111rnenl"
origlll1lrnenl" e';'
t':' do
favO! du,
Braslielf<l,
VENDEDOK 'i favOI
INTER\ 'El':-Il::,NTES
'El':-IENTES ,~ ,e cornpromett'n1
comprometem >j Daga:'
Daga:, ngows3mente
ngows3meme em dia rodo o0 primclpal.
juros e cone,a')
correça') monetana·
monetarJa· B) QL'F.. aceitam
ilceitam c ",,'sumem,
"""Untem, sub-rogando-se Ita
na pOSlyaU
poslçãu do
devedor. a hipoteca çxist,,'me
~xistt'!\te sobrt
lflulta pendl
sobre 0
o flleSlllO
flleSllJO ltr!C'"
ltne," d Dl'a
DIa adquirido.
adquirido, irl(;llJsi\;,~
inçllJsi\;,~ a Iflulta
pendi
e naQ
não compensatona
compensat6na de 20% em
cm Casu
Caso de e'''J':~C1J.I:·ii,;~:'
e'''J.:~c1J.I:·à;~:, da hipoteca"
hipoteça" pt'lo
pelo descumpriIne.:nto
descumpr1tne.:nto de
acordo t) quai ençon.aa~s~~
en(:on.aa~s~~ p~ndt;'-nt.e de: l~g~'. 1(,.
r(,. rcr~ilItc
:mobdi,arif.
peraJlte cld ('ilCll[J"":.I;I~ii()
('ilCll[J"":.I;I~ãú :rnúbdi,arif.
compe.Iente mas que sera t;dlO
c,)m (l(1 prim~iro
compe.wnte
t;.:;l1O cOllcomir3!11erl1ell(C
conCOmir3!11erl1ê\llC Cüm
prim~ir(J traslado da preserite
presente .()
C) QtfE aCtndva;n,
acenavam, corno de f~Hu a(.'el!an~
aç'el!an~ a pre,·,·":tt'
pre'·_·":!;: e:-,cr~tura em rodo·;
rodo,; llS
lIS :~eL~5 ~xprt:·::\,\~
~xprç:·::\,\~
rermos e diz~res. apresentando-rne
apresentando-me 0o re\.'lbo (~"
í~ .. pagameTl!O
pagamento do impus(() de tranSii,l;,·:,:-;J,\
('lViI
CIVil

./"'"
,/"'"

no valor
valQr de R$
r'-'.}.)ll'ndo
r'-'.}.Jll'ndo direranlelllc
diretanlellll? TJ;'\ agen(],a k.',;ç~
k.'.;a~ L~\".'
L~\...'
Banco do Bra,Ji Si A. nos termo" da ie~i"iap('
ie~i"iaça(' vigenre.
vigente. conforme
r.onfonne g\iia
gl,iia mecani~arneflle
·~lJ1{I'!,,-vn.'(}s·',
·~lJ1{I'!"-vn.'(}s·',

alltenticada PC'f
autenticada
pc'r aqucla
aquela reranlção
reranl~JO da qual '.Imd
'.mM . :!.
:1. flca
fIca arqui\'aua
arqui\'aJa nest
nestaa ,~"e!llja.
,~"entja. em pH>ta
pH,ta
propria na ordent
n.11
onlent n.
. e O\ltra acompanharil
acompanhara Q pnmelrG tn"ladl' d;l
J'I l')":;<,ntc ,-",-,rirula,-"c;rirula. D)
D,I QUE. lem
tem pleno
hipoteca qu~ pesil s,.)br~·
i~1 " rl")_' ,,'çl
conheCln1entO da hi?oteca
s,.)br~' "~I
':d ob,icr0 da I!rt:se.nte
I!rese.nte que encontra ...~t:'
rena
pendente de registre)
registn) peraJ1te a cir:.:.urjscn,~&,(J :r: ,_ . blll~lia ·.;ompçotcme,
'';Qmp~tcme, i!laS que ~era fenn
concomltantementtl (om
(.om l' prime"" Ira,:,,:;,
ITil,:,':;,
ela
cl"
presente· .-\ seguir l)('t(l,
presellte·
I)('!\I,
INTERVENIENTES, na forma (omo
como (OmpfHfr"rn,
comprHrç"rn, me foi dito o0 seguinte: A) QuI'.
lOrnaram-,e
credlt0 "i,"
',1'" ·c'c()\'el
"'e(h'el Jesuit\)
tornaram-se derentores
detentores dos dircito,.\
direito" de c,edlto
Jescritü 2 (ar:\c[<:rizado
(ar:\ct<:rizado no i.t;:lil
i.t;:li! 1,
escrirura publica l:e ci'llfi,,5~O
por forya
força da escritura
CI'llfi,,5~O de dl"
di" id'!
idd com garantia tl1pOlecana, lavrada ao,
Il.'·'
deIte can,:",). ainda pendente de, r\)gislw rrms, que
., no lilTo
lilTO 11'"
as tls
, delte
.,erá
-t::oiado da presentt:- escrltura. B) QC'.C.,
.,era feito concomitantemente com
Coni (I primeiro
primciru ,,"
,,-....-t::-iadl)
QC'E,
declaram nad,
nada \~r
í~r il se opor ou reclamar
recJamar peLt
peh p",,"nte
p",,"lHe ""nd"
",;onda G cc'l11J.lr~.
ç()ll1jJr~. 05 quais ac,:it3lTI
esta escritura
todos os seU5 expres:,o';t ~errnc'-, \" diZt;;rCs,R
dizt;;rCs,R C) QlfE, ~ceitam a assunr;a(!
assunr;:1(;
escritllra en1 tOd0S
l

\

"

R

de di\tda anterinrmente
anteriormente de responsabdidad~ do \ J:. ~"'.{)l:.[)OR e que e agt>P\
agt'>P\ ~1i.$Uf'fl1dH. p-ek.,;"
p-ek•.:,
CO;VIPRADORES. na fornla desta es:critl..ira,~ D,
1,.11.)£ aceitavam.
aceitavalll. cornu
DI 1,.11.)[
corou dtj faLa
faLO a\;t;ir.am ,.,
presente escritura em todCl,
preseme
todc), os sellS
seus n;press'J'
n:press'J' 'ermos
'cermos e dizeres" DECLARAM
U£CLARAM .-\S
,-\S
P.-\,.RTES CONTRATANTES: A) QUE relj\leWll "autorizam
ç autorizam 0
o SI.
OfiCIai do 5° Registro
P'-\,.RTES
Sf. OfiC1al
de Imo'-.;eis
('1u
Imó·-.;eis da C01l1arCa cia
da Capitfil,
Capilfíl, a pro'cedr,-r
pro'cedf,r ()~ registros e averbat;ves
averbações ne~,e~sit.na::ne~,e~sit.nâ::- ('lu

~o

I
(;onveniellle$
çonveniellle$ ita luz
IllZ desla
desta eSl'ritunt.·
eSl:ritunI.· B I <.lUE dechr
dechI am assunllfem as responsabi lidacles
\idades pell'
impost.o. porventura, em a{raso.
at!'aso. 1111'
1111, tem10S do /\I'1:igo
/\I'tigo I"
I ç ~ 2" do Deç.reto
Dee.reto ,,'
n'
pagarnento de impos\.o.
93. 240/86, ressalvando porém.
porem. os
us petiudos ;1,
d, propnedade de cad
cadaa (1111
U111 - ASS.11V1 0
O
D1SSERA.M E 001'
DOr FE.F.É.- A pedlclo
pedIdo das
cla;; ran,·.
ran,·, !·;.rei
I·;.rei esta
€Sta escntura. a glIal
gelai fecta
feLta e lhe.'
ihe.'
sendo lida t:tn
scndo
t:tl'l vo~~ alttl. e dara, d.(;haram
d.l;haram r!;;l
f!;;l <;:~): ~~"\d\.J c(\pferrne, o!'j,t(\!'~aram\ actjtararn
act;Üararn ~

assinam em minha presença.presenya.- Oeclaro que sela
sel;] dlliiid"
i:!lliiidCl a
à Receita Feder:Ii
Federj! a informa,a.c
5()bre
operação imobiliilfia,
imobiliária, conforme instru\
instruí G,'
G,j n,lffil"tiva
wbre a opera.;ao
n<)ffilativa SRF 324,'2003 de tudo dou
dOll
re- Eu (al
....__ __ .. ______ .. __.
Cdso
Celso Luiz Mendonça,
Mendolwa, tscrevellte
Autorizado I SL!bstrtuto
SL!bstltutO .. Ler
Lel Federa! ~ ',13:;19'1 ,Vi
.!I!. :1)
?U paragrat()
paràgrat() 5"), a lavrei.- Eu, I.a.l
'.a.l
ISsll';, Cruz, TabeliilJ.
TabeliàE). a $ubscrevo·
subscrevo·
Alltonio A.u~u;to l\.u;J,
Ku;J"Sill';'
Ci:lTAÇ.À()-:A.(;-(~;tZ)ria
Ci:lTA(A()-:A.(;-(~;tZ;ria RSi . Aa
AQ ESla:in R$, \ 6u'i.
6U1. Sell'
Ser\' R$
R$;; J-lIndo
FlIndo Reg. Civil R'b
R'b
Trib )usriQa
(a.a,)
Jusliça R$ . Santa Casa R$ Total RS
(a.a.) [LOO
ELClO MORA£S
MORAES .DE SiLLi
RELU
ANTLSOJ\' MARIO CRIVELARO ji AI}AUJ!:,I{TO
ANTLSOl"
AI}'\UJ!:,\{TO CASllLRO //
/i J1JUO
JtJUO CES,\R
CÉSAR
CASTILHO Ii
CASTlLHO
/1 FE:LIPF
FELIPE ZCC\TTO PERFTRA HARI.IOS,\'
BARBOSA- GRAS1T.L-\ lUCATTO
PEREmA
DevIdamente SdadA ,:,,'1
,:,," verba na fomIa
PEREffiA BARBOSA.- Devldamente
fom1.a da lei··
le!·· Nada m.1i~ Will o
0
origina,
>Oi;
(fIesrna
mesma data do qu~ dou t~Confere com
originai - TraslaclaJa
Trasladada em "j;
rcu
bl .. __
___
._..__ . ______
___.__ __ ... _ (Autonio Auy;uS((l Kudnglles Cruz l. Tabelrao. a l1z digirat.
digira!.
,'oni(;ri,
çonl'(;ri, achei em tudo coni;)fwt:,
coni<)fwe, subscrn·o e a":!lU
a',:!lU em publico ~ rasu -

EM TESTEMt:NHO

VERI)ADE
DA VERDADE

ANTONJ(j AUGUSTO rtl.WRIGlES CnFZ
cnFZ

T.\BrLL\( )
T.l.BrLL\(

... - ..
- ,_. _.
--_._ .. - .
._- ._
---,.
.. -.-.
- ---.GRASIEL.A ZUC ATTO PI:.RJ,
R,\ ilARHOS,\ ,
GRASIELA
PI:.RJ: I R'\
~---_
~----

--~
--~

--------------------...

;

1

-:"-~

1..L.
1..Lo _, ....:,
...:'

---~;-". . ~ . ·1·
I

Ar:TOI\lO
AI:::TOI\l O

FAX

Poro..'· Dr".
Porn
Dr", Adriana

.,Pax
Pax (t)X)(
(OX:>; J 1) 33716768

1'el,:
Tez': 4154-1133
lt}(]~(}}:.. :.'...::2.'3/23E
It}(]~(}}:

De: Celso/ tVfarcelit1()
il'farcelit1()

Data,' 10
ele J'e;uereiro.
j'e;uereiro. de2
de2,.
Data.'
lOde

P(ig$.:
Pâg-5,: 06 + I"osto
tosto

'-

Fr:;C1i'l
,n",,,"",,-

~

.

'

'
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ESCRITURA DE CONFfSsAo
CONFiSSÃO DE DivIDA
DÍVIDA
.;,;.C....:::;O,..:.;M.:;;,.,
-",C....;::O...:.;M.:;;..,.r;
.9 A
A RA
RA ~Jt~·-i_iIPOTE
~Jt~'-i_iIpoÍE CARI/~
CÁRI/~
h_i/I.]f
Dh'u'kl'
h_i1I..H do
Jo Dl\'!dá'

US,.,,,.

l·~/,i(ir

R$ ..... .
. R$ .... ..

dc'
lme)\.·c'l
dc· imca.·c'l

/;,'/U! ',ma/
iima/
h'/u!
{ln·,,,'nr
{In·,,,'nr
(''''(HH,\
('niHJI'i\

I!!,··
Tp""'",'

BELU
nero MORAt:S DE BELLI
CI}\lDOMÍNJO EDlFiClO
CI}\iDOMiNJO
EDIFÍCIO DOS.\ 'iDRADAS. e Nlt]'OS
Nltros
\!.\ CNIDAD£
CNIDADE At'T()NO~lA,
At'TÓNO~lA, CÚl\stituí(j,!
cOllstitui(j,! "ela
fJela LOJA n." 02. IO{8.iizada
IOf8Jizada Ha
na ,'\
,". ....:llÍdc.
,/lid"
Efigênia. em Slio
São Paulo ,. ("pitH!.
C"pitRL
Ll":'3 no 5' Subdistrito Santa Ellgeni".

~\:41BAJ! 4ui.tntO~ e:~ta publiCfj
publiclj t",,,,{',~
t,"",{-,~ 1:lJra
1:IJrí:i l':lrem
l/Irem que
quê' .lOS
dOS (,
Cl Jia!t
jja!t

do :':'~f.;:;
:-:~f.;:; \k
mil ~' q,.(;l,lfU (.~' 'i:" JJ~:.ta çi(:ade:~
ci(:ade:~ dist;';lO \~ r{lu!)ic!~,:,' "\
···;:mtaIJ.1.
",;:mtaIJ.3. de Parnaíba,
Parnaiba. ('ornarca dt: Han.1<:'fJ.
Han.1<:'fl. E~l'::1!:kE~l'::1d\_, d'.:,
dI,:' Sd.C
')(ic PauJu ~~m car1isic., peranit~ :1';~1

:t"!creiro
unu dl.'
dl.:'"-'
:I.:"!creiro (02') du anu

dÜ1S
d01S

i2d(l,(I. Ct'llso LiÚZ
. ,:,:r!2vente
. . HOr1.2d(.l.(I,
.\lt'>(l'Jn~.::l., t) 1.\1 'I dLeli.1u. ;-\.i1"i~\)ni(1
.-\t:g~bt') }z..'),_ii;~,:'.~:.':,
,:,:['evente i\
i\utor
Li~iz '\It'>(l'Jn~.::t,
;-\.i1l~\)ni(1 ..--\t:g~bt')
}z..')"ii;~,:'.~:.':,
_
;'UZ.
que
esta
::;ub:i,.:re
.
.
-t'.
\'ornp2i.n·
....
:t::'r~1jn
;J~tnc':,
--t~rt'
j.L
ji.~~ti.1~
e
contL~lada~"
i't
"':'\:'1;1(';
.
::;ub:;,.:re'" t',
"':'h;1(';
1.:rn
1.:,-n iadu,
lado, \~0nlO
\~0Ino I)u[l~rgante de'.'enor
de'.-enor dcqa'..:a.nt+.:"
d(~!a'..:a.nt+.:" ,.:L';i1jnado
'.:L';i;jnado ..;i1l1ple~nlente "DEVEl)(','A,'''.
"DEVEl)(,,'A,'''.

Sr. ELelO
Ei!oi.:",.'i;,'W. ~mpre,:ario, p"rtador :~a (;e~'·"b
çe~",b
Sf.
ELClO ;VJQR~ES.J)EJ!JE_LLl, h EiI.:.i.:""':"'w,
'RCi, [l'-'
2~\-) 34()~SSP,"'Sr:', in~';:T1L':
in~';:T1L-: j:,.'J
j:, __J (PF:1'dF
CPF:1'dF Sl)b nfi '':: 5\.)7 951 ;~~"
;~~', .. ;;.,"
identidade 'RC,
[1'"
.~ 2~\,)
re~jdente {~(\r)mir;ilidcir)
{~c\r)miç;ílidclr) .,l.,i .i\L{nh,~tj3
.i\L{nh_~tj3 r(lp'::z:o
!"(IP'::Z:O '(.I '<'~;.! .-\!pha'/i!le
.-\.!pha',r1!le ResideiK·I?i
Residenç'i?i 9,
9. nes.:a .~i,j',i
,~i,j'_i
de Santana
dê' PtHPi\
Parn(\ib(i-~P.
e, de ('utr'\)
cutr-\) la(:·
Sallt ana dc'
i b(i-~ P. e.

c1esignalios

sllt\pl"s!H~nt~

"CRt.flO/{t,S·'.
"CRt.flO/{t,S".
A;~ORAI)AS. Jnscrit() n(~) (h-PJif\U
~(.Jf_l
~()f_l
a2.sernblein, de\'idi::jTlh~(l,tt::~
a2.sernbléin,
de\-iduqh~il.tt;:~ r~gisl'Tada
r~gisrrada :'ioh
:'iOh rl,j
ri

1,'-;fllr:J
I, '-;fllr:J

Oui.(>r\là.dü~
Oui.(>r\la.do~

credores.
JClfj\',"~,'
credores.. del!
j \' ,-' ~,'

CQ'~lJDJ\IINJ_o.t:IJWiC10
Cº'~lJDJ\ÜNJ_O
.. t:lJwíC10 ,,1~.P_;,
GOIIl
GOIll

11

-,U('l

,,It::l
,,\t::l

,,;~'

~n1 ddta de
. !'\)'')
!'U .") Cti:-~.·.)(.(
Cti;~.·.)(.i I,J'::
l_i'::
rítulo~ e l)ocuOienlo-:;
cópia flea
fica arquivada ne~ws n;:"L:;~,
n;:',L:;~,
Registro de rltulo~
l)ocuOienlO-:; de
«F" cqji:) c6pia
em pasta proprta na l>rdem,lI,"
t>rdem,lI,"
ern
., neste ato reprt.:-sent.ado rv::r seu
assernbléia (_: Sr,
c;eu ~indJCD, no~; r,:~:'mO::i dd menclo~.:lda assernbleia
as:1ejf",' ";;;(h
P0<1:i,j,:'r da ('):"""'
(é:'!,,"' ....,
ANLLSO" 1\1.-\ RIO CR)VEL\ RC) brr as:1ejf""
":;;ch "1110résárK'
u110resarK' pO<1:i,j,:'r
:dentidade
identidade RU n" ~ ~71),Ut,"3-S';P-:iP, inscc"., 'l'~ CPY:,\lf sob '1"
'1 'l ')IH~td; :;
,~
re,ideole e :iomi,;i1iad'J
"
Sr. ADALBERTO (2S.L'UJQ,
:iomíçiliad'J 'l
bra.sileiro) l:aSi:id(l, ac:h'ogado_ PC'L1i<\:j('i!"
PC'í1i<\:j('i!" da
du O,-\H
C),-\H p '.. ()ry~ '::'X4 01 gR.. '] ~), c (\ 5r._,H:.'1~[~1
5r._-H:.'l~[~1
CÉSAR CASTILtlO,
CASTILHO, bmsil~iTC.
bmsil~iTc. ;;oltm(l,
;ioltetr(l, 'l,l
'),1 "~;ddo,
"~;ddú, pcrtacior
pcrtauor da OAB n" ; :"
r', ","
",C',
(tSAR
inscrito no CPFi\fF sob () n'
Wo riWi "{'(,':d)5
residentes e<' GC'flliciliado,
GC'flliciiiado, ~ RU2,
Rl]2,
n" 1üo
C,J'(,':dJ5
,j

B~m,efiçênçla. Port~J~!uesa
B~m,eficSnCIa.
POíhJ~!uesa

n

';J

Z{ amJunto -+ I ('.1, ··1/
.-1 1 ~ :-::m Sau
Sãu Paulo'"
Pauio '" CapitB,I
CapitB.I

~ Os prt.":.entc',',
prt.":.ente f,',

("'.ào malores_ JundH.:arnerHt'
("'.an
JundH.:arnerltt' r>~pttZ;;-:~,: aql.'.l \"lnt'Í(_'"
\"lnt'i(,,,, ';;';i.pl;"ci~lrllent\:".
';;';i.p\;"ci~lrllenh:", para
pàra e:-',k atu, eotll:';::t:l\J()5
\dentlhc1·:d(,'~ P;)f "n!rn
"nitn E'.~'...l'E.:'-'Cnk
E',~'...1"E.:'-'Cnk ' . 't'.!)
'["-!) 0~ rr'.)prll~~
rr'.)prlç~ de que uato, L:'~r:~
L:,~r:~ ,~~~,
':~I1~rf' :;1 e \dentlhc1·:d(.,~
·lcct.!rnentos
apreserrWd03
"2'
::v::lma
mer...;;;mad:,
J\)
qut:o
,jOll
1'
0
~
[,
p(nanle
(hB!'U
'lccurnentos apreserrUldo3 '2'
mer,..;;;mad:,
qut:'
fé
p,nante (h B!"\'I". pth.
UEVEU()R~ In~

foi tHto
\Hto lJi seguinte: i \

(~tIE

;'~(l

titu)o

i~

.;'=flhor
.;,=n.hor eê

h~cítin'!o
h~citin'!o p,_~~,,<~,>
p,_~~"<~,>..\,,,
\,,'

lJ\Te e dt:semb:itaç<tcl,)
dt:semb:itai;<tcl,) de zodos
todos e qllait;.c:u:'.'(
qwút;.c:u:'.'i' ">,,_
"~;'''' -: i',~(.l',\;. ínl~JLlsl\.'~
inl~JLlsl\'~ l;ipott:,cas, e!l'.'~:.q.;·:.\--:
e!l'.·~:.q.;·:.\--: ;'\.:
r~sponsabilido,ks.
h3Cdl'. do seg'.linH:
l,n'.·\·,,1 trMA.JLNlj)ADL.A:!JTONO!
r~sponsabílido,ks. mesmo, fí3CJI'.
sewünH: "fI'.·\·,,1
trMA.JLNlj)ADL.A:!JTÔNO!..t~
ÇJ1nstituícta
pd;.t LOJA 11." 02 (dois), IgCllj:U':L'.,,!l"
IgçaIÜ/':L'.,,!l" AH'nid~ Ipirlllll:a
Ipi!':",.:" ","_l.:lI.U'J)~
£l1nstituida od;!

$ubd;strjto San_tl!
cirC,lI!1scncao imobíliá.-il!_c
$ubdjstrjto
San_tl.l fJ1gêllia.
£t1gellia. nà,..ru!ade,
na ...ru!ade, ..!!lunicilli(L?' cirC.II!1scncao
imobilia.-il!_c
ÇQUl;!,rç.!L9S
São Palllo
Paulo - Capitl.ll,
Capitl!l, que assim
com Ul1Ja
uma area
área de 160,OOm'
IISO,OOm'
~QmJ!n.!L!ls Sito
assitn "c
,·c descl'ew COn)
lllais a ar"a da galeria çom
<;om lOt),OOl7l'.
El?
lOO,OOm', pelfaz.0o.Jc\
pelfaz,00.Jc\ ,,111
'1111 tOtal de 26C1,(JOm'
26C1,OOm' € corr~sp(lnd(, lhe
São P'::'JJ10 - :~p C:~ilr'c
a pal1c ideal de 13,802~;\1. Cada-strada n;i_ Pl'd~':i":.:;-d_ .\fUlIicip3! de Silo
.::otltl'ibulnte n° 008 094,0021 9\ '::OIll (,c' \alor \t.-:<il Je RS
j:\:t;:!'Ç'.Cti>
.;:otltl'ibulnte
atribUldo a~) j:\:t;:!'C.Cti>
de"-, 00-1
relendo [Jnó
<~! lo!.
\CJI a;iqu,Il";'
a;iqu,"',;, :,,'Iç
OE\'EDOR, por' !(lc.;;a
!(lrç;a J~ E,CII)UI'"
de
\JO-1 - 11\ QUE, I'eiendo
[Jnc, . ·<~!
:,,-\.;. OE\·EDOR.
E,clltur"
21/11/1997, no ilvr,)
I!vr" n' 1-/-1,,,.
1-/·1 ;CC. t!,;
tI,; 285,289,
di' A.!de;a.
Aldeia,
Publica la\'rada a05 21,11/1997,
285,289. do T-',belionato d;,
ueri·Sl< Je'.·idamente
Je'.'idamente 1":gl
r':gl strade
slfade ",,-,I,
o n 'j'J
, na mlltricula
mllt(Ícula n." .-19,612
,-19,612
<:ol1lar~a de Jj,J[
B,J[ ueri-Sl<
-,I) 0
5° Olle1al de Reg1stro de Tl11lWeis
Imóveis da (Uilial'",
(Uilidl'", -3,,, CapiTal" HI)
UI) QUE pur esta (;~C1ltur~ ""
do 5"
na melhor
rnelhor forma de direito,
direlto. ele DEVEOUfl.
DEVEOc)fl. l."llessa
O!'a CREDOKE~.
l,"llessa de\,er aos ora
CREDOKE~, "
Imponància de R_$ 159.85/.,71
dllque"I~'-' now rnil,_oitocl'ntQá.!
cin9\!!'J.!.!~'..J:
Impollancia
159.851,,71 (cento e dllque"I~_'
rnil,_oitocl'nt!!:!.! cin9\!!'J.!.!~'...£
ar.~, ora ('(
(,(. ndorntnkl Fdifk,(":
~eis rea's
reais e ~ete-rlta e um ctntavOs), -.;endo ~,~; I ~;\) '/,)lj)..:.l,
':,)/j)..:.l, ar.~'
Ad-,,-ngado'- ,~,li~'0!211C (qstilb,).
JII.JiD Ce~~H'
Cé~~H' C
,1 s: ri 1.l: i \ {:{:-dos Andradas e R$ 20606.47 a(iF Ad-·,-ngado'Cqstilb,). JII.liD
C,ls:ri1.l:(1
Regina C6tia. Castilho. apurados em cum;) '.:i~' U...l./J2/20Cn.
u...)./J2:'20Cn. inclu;ndd despcsa.;;.
despesa.;;. de
dt:
(;OndOIlUIltO ate
até r) vencin1ento ,)cornuo
,)(~orndo em O:'/1~:'=({)3 e 13° ~al<irio
~alário vencido em 5/J~)2{j03.
lA)!H
juJ'os ate dêZernbr~)/03
dezernbr~)/03 t c(Jrre<;ao
l',l,)lH juros
cürreçao nlDrlctol'icl
nlDrlctól'i,.j lte novembro/(j3,
novembro/ü3, honcr,lrios
honcrários e cust:JS.
t!lOO cont()rme
assinacio pelos Dev bj)(W
bl)(W ~ C'REDORES.
11 :2003 e
le
tlldo
con!()rme a(;,)rdo
aç"rdo assinado
C'REDORES, em 18' 11:2003
\e
übnga a pagar-lhe.~ atr~ve" de ~~u f\;illquenta)
killquenta) ;~i'.:;r,;da5
;~i'.:;r,;ç!a5 men$ai~ e consc:cudvas
consc:cuü"as ~w valor
ubnga
inlcial
.:' ,<~h; rl;:ais 1;:(: treF,~', centavo~) c'dd;~
inIciai de RS 3 197 I) {tre',
(tre', rniJ,
mil, cento e nc)ver)r(!
nClver)t(! ''.:'
ç-dd;~ ;y~'n(!
,,~[)do
785J!!) ao
COXDO\lL'I!Cl ED1HC'lOUOS AJ<DEAJ)""S
AJ<DEA.D"'S ~ R:S 41.:', U,
,'~[)do RS 2 ?SS'!'!!)
BC> COXDO\lL'I!O
'illAl.BERTO
R. fGINA CEU,"
CELL·"
'\DAl.BERTO C\STILHO.
C\STILHO, .HJUO CE".\!?'
CF",\!? ('ASTlLHO E R"fGINA
(,'\STJLtlJU,
(,\STJLttJU, sE:ndo
sendo (,erto
(,dtO ([UH
qUH i~ tOfarn p~lg~" r!,,,'
rI'' ',.' ':', lX1f8ela~, \Iencendo
\lenceniJo Itli pr\~):tlrna (it;.
dI;. i)
! 14/50 no dlil
rnaryO de 2004 e as dernal ,;'> '·i,',·,: rnesm(lS dia$ dos mese,~ ~UbSeQuêntt:,~
~ubseQucntt:,~
dia 05 de março
ate timilliqllid~1\~ao
tímilliqllid~1Çâo t' serào
ser,~o to(\as
todas e.l;;j,:i ::!<:r(';'l
::!<:r(·;.l !d~b k (ufOS,
(i.!ros, de 1')/i)
l')/i) (data··base dezenlbrn'(,":,\
dezenlbrn '(,":'\ ç'/:.'
\..:oIn~yaO
\..:oIn~ção mUIJdana
mUíletana apun'ida pela (lplka(\,:-1o
áplka(\,:-1o ;'1,:)~, lr:.dices do ICipyf-FCrV
ICiP;-vf-FCrV (cata-hcF,e
(cata-k:F,e
rl'.>\!t;n,bn..:~/(3), lJU
UU outro i'ndict.: "lU~ \:~:nh~ .;, ~,t'r dil,,'ulgado pdu
pelt) ;.',ovt;:rno em SU~l
submtuiyao,
Ptos (REDORE
,',,1 Rl1ft "lane
sub>tJtuição, que ,;~nl,)
,;~rà,) palla, aos
CREDORE S, ,'"I
"larra CUrlIPitl::1
Curtlpal::1 n ' 440, ~~nd(1
~~nd(, (:
ED!FlCif) DOS ..\SDRADAS ,"eprtsentadol
,"eprtsentado\ nos fect-bimem'\\
rect-bimem'\\ iY'{
íY'{
CO~.JDOlv111\-1O EDIFlCif)
ADALBERTO CASTJLHO E'OC' rULlO CL',\.!'.
Oll em 0utro
0ut1'O :'xal
:,xal ',1ue
'.1ue
CL',\.!', CAST1LHO. ou
vcnha ~ ,er indicado
venha
indican" 1"'los
1','los CREDORf:..\ 'nas
'l1as 'fn'pr,~ IlO
IlO ll1uni~ipio
!l1uní~ipio de S.'k)
S,'k) Pal:l0 SP
Sf' [Vi
IVi
QtT,
QtT. para garantJa
garanna e seç;urHnça
se<;;u;'Hn,a da ,jl\'irla,
(jl\·iria. de
ele Df
III \}~DOR DA aos
ao" {)fa
'Xi! CREDO,RI':S,
CREDO.RI':S, con,('
de fato
fa to e na verdade dado lem,
tem, em pr'imeir'a,
pl'imeir'a, lmu:';Le
úllu:';Le especial hipotec.a.
hipotl'm. ,-' Im6vel
Imóvel d<l,~mo
w

p,'"

'I"'.

e caractenzadu
caractenzadü no ltem L estipulando 0o \ alc!f
alüf dt, R$

.H ............... ·, .. (.'" ................. "

pa.fê
pa.re

deito do artl!;"o 1 484.
484, de) C';'digo
Cüdigo e: . d f:;rasllcl'::
f:;rasJ!él':: - lV1.
LVI QLT.
QLT, de
ele DEVEDOR obriga-.",
obriga-,,,, &
fazer
lazer 0o pugamento
pagamento pontual
pontuaJ da di\
dÍ\ ida.
ida, Il~S dat,:.,
dati:', ('~n·\.·nci0Iladas,
('~n'\.·ljÇí0Iladas. ale
aTé <) etc(jyo
etetjYQ pagamcntu
pagamentu
a.k11l do~, (';;.,0:,
ça"o:, prc"lStl)'
prC"lSto' -.-,!!
_,r,!! :ei f d')
di) atr~>l,l
atr~>l) n,'
((.IUJI"<)Q
do cat1ital - \ ) Ot.iE, ak11l
n,l p~,~atnento,
p~.~atnento. (tlllJI',<)Q
oc()rrera () '\tmClItlento dntecI~)ad~) ,.1(: t0das
todas 1:-; :,,:,;;t;\:t!;1,i
:,,:';;t;\:t!;1,i tl.ltul'a~ t' il
fl in~:id~~ncia de H'lu/t:·!
oc()rreni
penal e não
nao compen,;>a.tÓrla
compen';>3.t()fla de ~(J% Fdo
pejo rOl11pj'men~o do acorJo, JUfu'::
JUfi.J':: de 1
1%% ao
0.0 més
mcs ç;\:
con'eçáo
monetaria apurada
\arin',:ào do" i',~Xce,
i',~Xçe, do lGP\[.FGVj
dívida
con'e~,io J1lonetaria
apllrada pela \arin',ao
lGP\[.FGV) a rresente divida
re-Pl.ltar-se-a vencida e j,fI1ediatanlt-,nt~ exig.Í\'d
(:,orninnções acin"'t3 estabeleeida
estabelec,jdà ..;,
exig.i\'d (:,)~n 35 (:,orninHyoes
seguintes casos it)
<I) ay('<"',
a<;(\",; '" exeç\lçõ<,s
ocorrendo qualquer dos seguintcs
exe'~\I~o"s de terceiros que ponham em
gurantla ofeI ecida~ L,) dt.~precla~'it\)
dt.~precla~·it\) UO
abandc)J)(l. irü:êndio,
T isço
isc:o a gurantta
uo inlu" el
cl por abandcH)(l.
il,h:cnriio, de$abarnento
etc .. c) du\'id~1.
dú\'id~1. sob
sobrere- a in::,cri',;~~;)
in::,criç~~;) desta hipotCC'it . ..'T~l prirneiro
primeiro lugar e se~n cOflcorrenu;:t,
cOflCOrrenU;:l, j)
falênCIa
'\,'EDOR, ()u ill~td.lJ; :l~:i() de cuw:.u:~;() \~re(ntono; t\ c)
e) falta
tilenCla Ou
OU jnsoIV~n(la do Dt '\"EDOR,
fal;a dt
pagalnenro dos impo~ttJs e tax;~s, de\'idos
devidos p~;!I.'1 inlóve,!
hipot.ecado, (!u
rltinlc)ve,1 hipnt.ec:;.do,
(!U intimaçik',
intimcH.::h:. (it'i;anltà.n~s" T"eputand0
T'eputand0 inftbnave!
inftbltave! 0
o rt~l~!l(jo
rê~l~!l(jo unóvelautoridades 'i;anlt;i,n~s"
unovel- V} QUE, se para haver \)
dI:: melOS
meIOS ,Judiclms
,Judíclms e Ou
que· lhes
Ihes for devidc ti\'eren1 (IS CfU:DORES dt.~ u~;w dt::
nu ex'1ra jUdiCiaIS,
jUdlCials,

çf/
ff/ ~y
(1) (
mesrno
tIe DEVED()R
mesfIlo em processo de concordata ()u
ou ta!encl~ obriga-se ele
DEVEDOR a Ihes
lhes p~3ar,
p~3ar.
alem
além do principal. juros, rnultas
multas moratonJs,
moratónJs. mul."
mul.H p<:nal de 2()%
20% pela reSC1sao
resCisão do acordo.
alem
alern das ~u31a, e demais despesas Judiciai, f. '1<- '\o[(i.rios de advogado - \/1) QlJE,
QlTE, elege
e1ege o
0
f6nHTl da ...;omarca d~+ _"itua~ao
___ Ituação dv
d0 illllY';E'L
illll)"';E'L p:'1r:1
'l.-)ç
~erern
dirin\idas.
qu;)!;;quer
,:;LleSr(~e~
p:'1r:j 'l'-)Q
presente t~:~critura_, tórUnl
e~'.;;'\'" qut:
qUt: l:'l:"· ~'\ ;::tfe\.:era
<::Ife\.:erá s~)brt qll~!!quer outro, p.,)!"
p..)J" rr,;.~!;
onl,lndas da presetlte
t(JrUnl e~'.;;,\'"
[ .• c\pn"~sAmt'!'.~t. -;> \~(Jb as penas da
seja. - 'vln
'vll'l <)1.-1[._
privilegiadu que seJu.
cia lei, (~c\,:lara in~»stirE'!í~
in~»stirE'!i~

a..;ües
;-eal:":, ("'l
a..;c)c-s em triJllitf~s fundadas em Jlrel!rY'; ;-ea!:":,
("ll pessoais S0(~rc (l irnon~l '. )ra
.
hlpOtecadr.)
ressah ad
ad(!c) "penas ;, a~'iio sumari.a
slImari.a de ~obran<;d lê
je Jespe.;as
uespe.;as de condominia
condomínio movia"
mavid" ptOlo
propno CREDOR (cndo
tendo apre,entado, ne"te ar'}
at'.> 'jUS
~m .j,enc!imelllo
<is
'jUS on
ora CRfDORbS .:om
a,endimell!;) as
disposiyoes
reguhiil)1 ;:.nd1. peJo
disposições d:3 Lei Federal nO 7 ~3_\/gS. reguhi'il)1
pejo Decret()
Decretü Federal nO 93 ~4t~~'b()
eApedida pelo ",
,,) Oil.Oíl.- .,,1 -le Regi,tro de Jm:"ei:;
Jmi"ei:; da Cern~.'Cl
Corn~.'Cl dn
a Certidão
Certidao de Prorriedade, e,wedida
êlrqui,....ada nestas notas, em p;:~\~; ~ pr6pria
própria na Qc..dem n.'"
CapilaL a. qual fica ;lrqui,
,- \-lTI) QUE, elc
c
•• ,r,culad(l ao
lNSS"
ele f)!:'VEDOR :iecbra niw .'t
.'c c.·,r,culadç
INSS" por niiO
nào t<cr;t,j
t<er;t,j
atividades e~o",jllJl<:<lS
e~o",jIlJl<:<lS que dett'rtllinem tt1ll'i!l'.;co
pNtan\o, de apresentar
alividades
tt1ivi!l'.;co .,~iilJ, déxando.
d~ixalldo. pNtan\O,
apresen(ar 3
Cerridao N',gari
';0 d"
d~ DtlbltO,
Dtlblto, I c.
Cc"
DJ. p,1rfl ,'"''
temlO, do
Cerridão
N',ga1i ';"
c" DI.
c'"" .)S
.)S mesmoo;,
mesmos, (<""do em vista os termo,
pelos CREDORES. na fOl'lna com ...
Arti..;o 47 da Lei Federal nO 8.::: 12/91 . A segt ", pclos
compareceIII,
conI< de lilto
escn!u.ra de
comparecem, me foi dito que aceita\·arn. conll
tino a(<litam
aceitam a presente escntu.ra

confis-:;'3o
se-us expreS$OS temlos
temlOS e dIzeres
dlzeres confis-:;.ão de divida e garantia hlp)tecari.:_ er:~ t "]OS
"~:los os seus
DF.CLARAM AS PARTES CONTRAT;\Nlf S: A) QUE. requerom e 3t1torizam (,
c' Sr
Sf
OliciHl do 5° Registro de [mó"ls
Otici,,!
Iml>'\:ls d2. Coma!', '\ da
cia Capital, ;i proCcdET
proCedET 05 regisuo.; e
<1\'erbaçàes
a\'erba~6es t1e-C~SS~tj'l~b
t1e-C~SSáJ1d::i OU
Ou ({JI1\,eIuer~'.c~
({JI1\,eIuer~'.é~ d Lt_
LI_ .'. de~Ll
de~ta est.:ntura· 8)
B) ()lJE, de'.:I.~ra'l:
responE:«bilidaJes pek r'ag\Hl:l~;!i\(' ,jç~
em a!ra!u, I1,U~
a~Sljmilem a::, responE:abilidaJes
".-ic~ lmpl..)::ito.
Impl..)::ito. purventura, ern
temlOS do Aaigo I' .~ ~l"', do
dI) Decrel.)
Decreto) ,,' <.q 24'::: . ;\SSlM
ASSIM 0
O OJ.SSER\.M E DOV
teml<)S
DOll Ft.A pedide
pedido das partes, lanei
lavrei ·ôsta
·osta escritura
escfltura a quaJ '~'lla" lhes
Ihes sendo lllh, em
ern \'oz alT.a e der.
cicr<
t-I.,:haram-na etcl
err.1 tlidf.l c(lnfrJrlne,
c(lnfrJrJne, \)utc;r~,a.,;·arn,
\)utc;r~,a.;·arn, a,: cl.l!;lrarn e nssin:un ~m mmha pre:\t'n,(':1
pre:\,=,n\.(':1 .
Declaro que sera emitida a Rcc~jia Fe.jçrRL
j;cd~rRL a :::,,'rmaçáo
::f"rtll:1\ao sobre 3 opcra,:lo
opcraç:ío itn<Jbili.rio.
itn<Jbili.ri".
c0nf"n11e
c<:>nf',n11e
:nsuução
:nslru~ao
normaTIva
normallva
Srn.3!";
srn.]!"; ,'GO,:
,'(jf)3:
de
lUdo
tudo
dou
dol.!
fé.fe.- 1':,1.
Ell.
..__ ~ __ ~_
C~.!so L' ,~/ .\ lendunça.
lelldufl~a. E.lere,
E.lcre, ~Ilte Aut<.Jrlaldu
(a t __.,______ ~__
8 93 "'';'4
)'';'4
parágrafó
,;6),
a lane;·
Isubstituto
Lei
Federal
,t;
:0
paragraf(,
,;0),
Eu.( a )___.. ____ ..... _______ ,_____ Amonto
Amanio Augu,t,
Augu,t,.,.. Rodrigues Cruz. Tabe! IRo.
subscrevu·
Eu,(
IRo, a subscrev(>-

COTAÇAo
COTA(,Ao
MORAES
o\'IOR.~ES Of
Df BELLI'
BElU ,. \'1ILSON \!ARIO
\!ARIQ CRIVELARO
(RIVELARO I1
I/
ADALBERTO CASTll_BO //
/1 .J[ruo
.JlrUO CESAL
CÉSAL CASTlLHO,CASTiLHO,- Devidatlleme
Devidamente Selada PO!
por
verba na fomFl da
do lei
ki - Nada mai,.
rnai,. (l)nf~r~
(T)nf~r~ r")
I") ., ,)
') orig,inal - Trasladada em sua ,nesma
cnc;ma
data do qlle dou fe
fé - fu,
Eu.
~ __ IAntonio Allgust"
Allgust() Rodrigues Crul.L
Cruz.>.
Tabeliào 1 a fiz
Tabeliao)
tlz digitaL (()nferi:
c()nferi: achei em ~udo lA
IA r!f)nTJe.
r! f.>nlle. subs(~re\':J e .a.ssinc
.a.ssínc elll
e111 público
publico e
• (a.a,)
(a,a,) [LOO
ELOO

raso OA Vi<:RDADE
V£RDADI':

GCESCRUZ

.·

~--
~."

. ,,',
~. :(','"

MI~JUT A
MINUTA

>r.

PAGINA
PÁGINA

ESCRITURA DE COMPRA li
E VENDA
Valor
Valo!'
Valol'

,,,,R$.....
:",R$

""

. R$... ..
BELL!
CIO MORAES J)E RELU
FELIPE ZUCATTO
FELlPE
ZVCATTO PEREIRA BARBOSA e CRASIELA ZUCA TTO

I!.Kl!.lI"-""i,,,BARBOSA

UNIDADE AUTONOMA,
AUTÔNOMA, constituida
constituída pela LOJA n! 02.
02, localizada 119
na A\'cnida
Avenida
fmovel:
UNfDADE
IpliranlgaJ\IF
Efigêllia, NU
~m Sao
São Paulo - Capital.
lpiranga.~~. 1.273 no 5° Subdistrito Santa Efigellia.

.~"

.,

;

::.

,.
'

·,

. '
.-..,.-.' .

~

.

.,;'
.,;"

.....

",;.,.,
-,;
.· ,'.-,',--

-.
.·,'.
"

SAIBAM quantos esta publica
pública ~s~,ritura Vlrem
vtrem que aos () dias do mes de
fev ..r· .. irciY"n?)) do ano
004). nesta cidade, distrito e município
ele
ana de dois mil e quatro (2 004)_
municipio (le
Parnaiba_
Parnaíba. comaren
comarca de Balueri_
Balueri. Estado de São
SilQ Paulo, em cartório.
cartOrio. perame
peralHe m;
mi III
tn
J:osl"reve,f1te
rr~'v~.'ht.. Autorizado,
Autonzado, Celso Luiz Mendonça,
Mendon~a. e do 'fabelião,
'fabeliao, Antonio Augusto Rodrigues
,', esta subscreve, compareceram pant:s ';ntrc
çntrc si, justas c contratadas,
d~
conlratadas, a sab~r.
sab~r. d~
'I'
outorgante vendedor. doravaJJte ,Jesignado
,jesignado simplesmente
simplesllIcntc "VENDEDOR".
oQ
brasileirc, solteiro, empresario, pOl1ador
portador da cédula
cedula
de identi\:iade
dé
identidade RG nO 4259.346,SSP·SP.
4259.346,SSP-SP. inscnt0
ínscntü no
no CPFíI\IF.
CPFfI\JF. sob n,' :"07951 123-!\
rt'sidente e domiciliado a Alameda Topazio
rt'sidel1te
Topázio 11.'
n,' 8'~ 1. Alpha vilJe
viIJe Residen,~ial 9,
9_ nesta cidadc
cidadê
de Sant~na de Parnaiba-SP; como intervenientes
irrtervenientes anuentes, doravante designados
o0 CONDQMiNIO
CONDOMíNIO
IWIFíCIQ ..____DO~
DO~
simplesrl;lente
"INTERVENIENTE<)",
IWfFiClO
ANDRAbAS. inscrito no CNPJ/i',,1F. sob n"
... , com
corn sua ata de
assembl~ia, devidam<:nte regi~trada sob 11.°
assembJ~ia,
11,° '.
em data de I. I , no 0 Carton!;
Cartoriü de
Rerüstro,::~e Titulos
Títulos e Documentos de . . ' ·:;P. cuja
cópia tiea
tica arCjllivada
arquivada nestas lIOWS
notas
Rerdstro,::~e
clIja c6pia
o
em" pasti'.'propria
pasti'.'própria na ordcm
ordem n. o
ern"
sell ,indico.,
errllOS da mencionada assembléia
assembltiia c) Sr.
Sr_
., neste~to representado par
por seu
sindico., noc,
nor, I errlros
A\fLSQN
empresario. )Jorlador
ceduJa de
A'üLSON MARIO CRrVELARO. brar,ileiro.
brasileiro. :asado,
casado, empresário.
portador da cédula
iJentjdad~ RG n° 8 ')70J06·3-SSP-SP,
nOJ06·3-SSP-SP, illScri~o no (PF/J'vlF
CPF/J'vlF sob nO 008.266 138-3 7 ,
iJentidadé
residente::' e domiciliado a
resident;;::'
à
o0 SI'. ADALBERTO CASTILHO,
brasileirO:; Gasado,
n:'~LlO
çasado, advogado, portador
portaJor da OAll
OAFl '1 0 002484018·1
002484018-1 S: e o0 Sr, n:'~LIO
CtSAR;ICAS1TlHO,
soiteiro, ad\ogôdo,
ad\ogado, pOl1ador da
cia OAB nnOQ J 10.897,
CtSAR:ICAS1TlHO, brasileiro,
brasileiro. solteiro.
IIlscntO ':1\0 CPFiMF
IIlscnto
CPF/MF sob o0 11.')
lI ó 100
I DO (,80()8t
(,80(18t ·U\
-U\ residentes e domiciliados à R~la
BeneticeJ;lcia Pnrtuguesa nO 24, conjunto 41(,:411.
BeneticeJ:/cia
41(1:411. em São
Sao Paulo ~ CapItal: e.
e_ de outro
outl'O
lado.
Jado. c~mo outorgad<)s corvrPRADORES.
corvrPRADoRES, dOTavante
doravante designados simpJesmellte
simplesmente
FELIPE ZlICAI TU PERF;l.RA BARBOSA.
BARBOSA, brasrleiro,
brasIleiro,
"COMPRADORES", 0o SI'.
SI-. FELlPE
solteiro,i~bmerç.iante,
solteiro,i~bmef<:iante, portador da cedula
cédula de identidade RG nO 13 00100()-5-SSP-SP,
00100Ó-5-SSP-SP,
inscrito Ho CPF/MF sob n° 1887]0748-74,
188710748-74, resdente
resi.iente e domiciliado
dorniciliado a
à Rua José
Jose Lopes da
Sill'a
Siil'a ll~:,~J
1l~:,~174,
74, Vila Antonia,
Antonía, Subdlstrito - BlItantii,
Butantã, em
ern Silo Paulo - Capita: c a ~rt:l..
GR:\Sl~LA ZUCr\!.IP I'EREiRA BARBOS.A, brasileira, ,oiteira,.
solteira.. cornelCJàm,
cornelCJiill3.
cédula de identidade Rei n° 18 9Y9 QUQ -8.SSP/SP,
-8-SSP/SP, ins.;.rita
insçrita no CPflllfF sob n'
ponador,jl:da cedula
n°
301,\!S((~)8.74,
4~7. Butanta,
301,\!S((~)8-74, resldente
reSIdente e domiciliada a Jose
Jo"é :\!ves
:\!\'es Cunha Lima n° 4~7,
Butantã, em
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São

- Capital- Os presentes, são
siio maiores, juridicamente capv..es,
capaJ'..es, aqui vindos
para este ato, conhecidos entre si e identificados por mim Escrevente como
al'resentados e acima mencionados, do que
de que trato, face aos documentos apresentados
:perante mlm.
mim. pelo VENDEDOR, me foi dito o0 seguinte: I) QUE aajusto
justo titulo
título
I legítimo
legitime pessuidor,
poSSuidor, livre e desembaraçado
desembara~ado de todos e quaisquer ônus
onus reais,
,ipc'le(;aS, ,,,,,,An>o. ou responsabiJidaues,
responsabilidades, mesmos fiscais, do seguinte imóvel:
imovel:

~!LJ~~~l!l'l:-!:...s;!l;lllllU:sa..!l!~~0~J!l!!!!..'::"'~lR!tl!!~ que assim se descreve:
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de 160,OOm', mais a area da galeria cem IOO,OOm', perfazendo urn tOlal de
correspondo-lhe a parte ideal de 13,802%. Cadastrada na Prefeitura Municipal
- SP, como contribuinte n.o 008094.002 I -9, corn 0 val.or venal de
. :.. , atribuido ao exercicio de 2.004 -H) QUE, referidl) imo'reJ foi adquirido pelo
nor fnrCiI rliI r:~~ritllrR PI,hlir.iI 1,'Vfilrlil ilns 7.1 /J 1/1997. nil Iivm n" 174 n~ fls
Tabelionato de Atdeia, wmarca de Ba.11Ieri-SP, devidamente registrado sob 0
na matricula n," 49,612 do 5° Oticial de Rcgistro de Imoveis da Comarca da
I) QUE rnediante 0 pre~.o ceno e ajustado de R$ ............... /. ..... ,,, .... ),
r~ct'bido d~Jeo COMl'RADORE'S da :;eguinte fi)rma R$ .." ........... " ..
ato, em boa e corrcllte mocda na<; ional. cO/llada e achada exata, razao pela
rnesmos, a mais ampJa, geral e irrevI)gavel quitac;ao de pago e 5atisfeito. para
,;!It:'relcl,mar; RS 159.856,71 (......... " ............ ). represelltado pela assunC;ao <:la di, iJa,
. faz divida que 0 VEl\.'DEDOR tem f.i')]a com os Jl\TER VENIENTES. e qlle os
RFS pagarao <wave.) de so (cinqventa) parcelas mensais e conseCU!lvas, a
no valor de R$ 3 J 97, IJ senJo R$ 2785,(10, para 0 CONOMiNIO
DOS A1\DRADAS e R$ 412 para ADALBERTO CASTILHO, JULIO CESAR
CELlA C ASTILHO, sendo certo que jll fora m pagas tres parcelas, vencendo a
en.' 4/50 no dia 05/0312004, e as demais nos mesmos dias dos mese,
ate. tinal liquida<;30 scndo todas "'ns acrecidas de juro> de 1% ao mes (data·
1110"·,,,·n4) e correc;:ac monetaria apuracas pela aphca<;iio dos indIces do IGP;"!novClllbro/(4), 01,1 outro indice q'le venha a ser divulgada peJo govemo enJ
ale a data do tfttivo pagamenio. que serao pagas pelos
RES, diretamente aos INTER\ENlENTES, sendo 0 CONDOJ\:IlNJO
DOS ANDRADAS, represent adc, nos recebimentos pelos advogados
t\l)'.>\1..0",,;,,10 (' -\SlltH0 elou JVLlO cEs "\R CA$TllHO e/au REGINA CELlA
na Rua Maria Curupaiti nO 440, (Ill oLltre local que venha a ser indicado.
do"ltom qUitRyilo os recibos de pagarnento. juntamente COl11 a devida compensa,~o
ba'lcil.rial,la<)~,tiva dos cheques correspondentes. ,.endo que a presente divida esta gaJanticia
ti~{ corn a prirneira e unica hipoteca dt,ste l11eSIllO il1lovel objeto da ~reselll(,
Jr":lem benet1cio dos iNTER VE NIENTES, CQnforrne escritura de eontissao de divida
. .. , outorgada
hipotel;aria lavrada nestas notas. [10 livro n" ..... as tls.
OOR aos INTERVENLENTES. senclo certo que a referida garantia
perdura corn a pr<'~<'nte venda e compnl e e assurnida pelos COI\1PRADORES,
esta escritura e !la Illclbor tOnJla de direito, ele VENDED OR VE1VDE aos
R;l,DIc)RES, como de fato c na \'~I dade vendido lem, 0 imovel dcscrito e
no item I. transmitindo-Ihe,; em cOIlsN;uencia e desde logo, toda a p')sse, ju:;.
reitos e demais a90es Cjl.le tinha e exel CiR sobre 0 ret'erido il11(Ivei, para 4l1e del.
os COMPRADORES usar, gO.1ill e \!Hemente dispor, como Sell que fie;

, , :: " sendo de hoje em diante por força
for~a de~ta escritura, e seu respectivo registro perante a
à
.' , ~:.
~:' circunscricao
circunscrição imobiliilria
imobiliária competente, obdgando-se
obrigando-se ele VENDEDOR por si, seus herdeiros
ou sucessores a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicyao
evicção de
, direito se chamado ità autoria na forma da lei.IcL- TV) QUE ele VENDED
VENDEDOR
OR declara nAo
não ser
econ6micas que determinem tal vinculação,
vincula9ao,
vinculado ao INSS, por nao
não exercer atividades econômicas
deixando, portanto, de apresentar a Certidilo
Certidão Negativa de D6bitos
Débitos para com os mesmos,
tendo em vista os termos do Artigo 47 da Lei Federal n° 8,212/91.8.212/91.- V) QUE expressamente
e sob as penas da lei, dec1al'am
declaram inexistirem 8<;:oes
ações em trâmite
tramite fundadas em direitos reais
rcais ou
a<;:iio sumilria
cObl'anCY8
pessoais sobre o0 im6vcl
imóvel ora transacionado, salvo unicamente a ação
sumária de cobrança
de despesas de condominio,
condomínio, promovida pelo fNTERVENlENTE, CONDOMTh'lO
CONDoMÍl\'lO
EDIFÍCIO DOS ANDRADAS, processo nO 000.99.885889, da 36° Vara Civel
Cível da Comarca
EDIFfCIO
ato aos ora COMPRADORES, em atendimento às
as
da Capital, tendo apresentado neste ate
disposi90es da Lei Federal n°
disposições
na -1.433/85,
-1,433/85, regulamentada pelo Decreto federal n° 93.240/86,
a Certidao
Certidão de Propriedade expedida pelo sa
5a Oficial de Registro de Imoveis
Imóveis da Comarca da
Capital, a qual fiea
fica arquivada nesta serventia, em pasta propria
própria na ordem nO
, bem como apresentou diretamente aos COMPRADORES, as cenidoes
certidões de feitos
aJuizados- A seguir pelos COMPRADORES, me foi clito
dito o0 seguinte: Aj QUE. assumem
dívida acima
assunção d0
clt;, divida
dívida na forma prevista no artigo 303 do C'6digo
Código
aci.ma descrita, em assutlyao
a divida
Civ1i Brasileiro,
favor dos
Civli
Brasile.ro, a qual originalmente era do VENDEDOR, a Cavo.
primeipal,
INTERVENTENTES . e ,e
5e comprometem a pagaI
pagaJ rigorosamente em dia rodo 0o p.imcipal,
juros e COrreÇaQ
corre~aQ monetária.·
moneUlria.· B) QUE, aceitam e assumem, sub-rogando-se !la posição
posi<;:ao do
ueveuor, a hipoteca
ueveUor.
h.poteca existt'me
existeme soure
sobre o0 mesmo
mesrno illlO."e!
iIllO."eJ ora adquirido, inclusiv~ a llIulta
multa pt:nal
penal
e n~() cornpematon'l
compematón'l de 20% em caso de execu(;ao
eXeCll(;aO da hipoteca. relo
pelo d~.scumprilllellto
d~.scumprimellto do
o qual "tl.(ontnr-s~
"tlçontnr-s~ p<:nd~nte de rcgis~l<.I
lcgis~I<.I rerarlté
cilcllns':riçào imobili;aria
nC:<.lfClo 0
refill.!" a cilcllns':ri.;ao
competente mas que sera
será feito
kito cOllcomitantemente
concomitantemente com ()Cl primeiro (raslado
traslado da preselllepresellle.cOlllperenre
Cl QUE aceltavam,
CI
aceitavam, como de [;1(0
[;110 aceitam a presente escritura em
em!odos
todos os seus expressos
termos e dizeres, apresentando-me o0 recibo do pagamemo
pagamellto do imposto de trarmnissào
trarlSlnissao
tennos
"II/Ter-vll/os",
diretamente !la agencia lo<:al uo
"/IITer-vll/(ls", no valor de R$
, recolhido diretarnente
legisla~aC' vigente, confomle guia
gl.lia mecanicameme
Banco do Brasrl Sf;\,
S/;\, nos termos da legislação
aquela reparti,llo,
repartição, da qual LIma
uma via fIca
flca arquivada nesta serventia, elll
ern p~sra
p~sta
autenticada por aqucla
prorria na ordem n,"
prórria
n."
outra acompanhara o0 primeiro traslado d,l
tem pleno
, e (lutra
dol ~\rese[l[e escritura.
cscrirura. - D)
Dj QUE, tern
cOllhecimento da hipoteca que pes~. sobrc
sobre <) imóvel
encontra-se
cC'llhecimento
illllovel objeto da presente. que encontra·se
pendente de re~i~tro perante a circunscriyao
circunscrição ilHlbiliilfia
ilHlbiliária competente, mas que sera fell8
fella
c<)rlt.omitantemente corn
com o
prrmelro trasiado
traslado da presente.- A se.!1.uir pclus
peItos
c<)rlt.omirantemente
0
prrmelrO
L'iTEIH'ENIJi.Nn:S, 11:;
ria forma ('orno COlllpal'rcern,
L'iTEIH'ENIJ!.Nn:S,
cOlllparrcern, me foi dito 0o seguinte: AI QUE.
tornamm ·se detentore$
detentores dos dircitos
direitos de credito do !movel Jescrito e camcterizado
camctelÍzado no item I,
pot'
f()r~a da e,crituJ'R
por força
e,critura publica de cOllfissilo
confissão de divid;!
dhid;i com garanlia
garantia hipolecanil,
hipotecánu, lavrada aos
, no IhTO n v. • as
, :.
às tls ..... , deste cart,m<),
cart,)n<), iUnda pendente de f<lgistro mM,
mas, que
.5F.'ra feito
teilO concomitanremente
COrn o
0 primeiro
prirneiro tra,lado
.5'.'fá
concomitantemente com
traslado da presente escritura.- B) QUE,
,.enda e cornpra.
compra. os quais ac~itam
ac~itarn
declaram nada t~r a se opor ou reclamar pela presente ""nda
estu escritllfa
todl\s os seus expressos lenTIl'S
,"SlU
escritura etll
elll todllS
tennus e diz,;rcs.àiz,;rcs.- C) QUE, aceitam a asslIII,ho
asslIIIçho
de
ele divida anter;"rlnente
anteri"rlnente de responsabilidade do \,E~DJ:DOR
\'E~üJ:DOR e que e agon\ assumida pdo,
pelo,
CU.\{PRADORES,
desla escritura.·
CU.\{PRADORES. Ha
na forma desta
escritura.- Dj
Di QUE aceitavam. cumu
comu de lalO
tàto aceitalll
aceitam a
presente escritura em todos os sells
seus expres,;os termos
rerTllOS e dizeres. - Df.CLAltAM AS
PARTES CONTRATANTES:
CONTRA TANTES: A) QUE reqlrerem e 3lltorinnr o0 SI'. Oficial do 5° Registro
de Imóveis
Imoveis da COlllarca
Comarca cia
ela Capital, a proceder os registros e averbações
averba~oes necessarIas
necessárIas ou
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convenientes a
à luz desta escritura.- B) QUE decJaram
declaram assumirem as responsabilidades pelo
imposto, porventura.
porventura, em atraso, nos termos do Artigo JJOO§ 2°, do Decreto nO
pagamento de imposto.
porém, os penados
um,- ASS.LM 0
O
93,240/86, ressalvando
rc:ssalvando porem,
periodos de propriedade de cada urn,·
DlSSERAM E DOU FÉ.DiSSERAM
FE.• A pediclo
pedido das panes lavrei e5ta
esta escritura, a qual feita e Ihe8
sendo lida em voz alta e dara,
clara, acharam-na em tudo conforme,
conforme. outorgaram,
outorgaram. aceitaram e
assinam em minha presenya,'
presença,- Oeclaro
Declaro que sera
será emi(ida
emitida a
à Receita Federal, a informacllo
informação
sobre a operayao
tudo dOli
dOll
operação imobiliaria.
imobiliária, conforme instrucao
instrução nOl1l1ativa SRF 324/2003; de ludo
fé.fe.- Eu, (a.)
Celso Luiz Mendon<;:a.
Mendonça. Escrevente
(substitutõ'-:' Lei Federal 8.935/94 art.
ar!. 20
2() paragrafo
pará.grafo 5°), a lavrei.- Eu. (a.)
Autorizado (substituto'-:'
_ _ _~_ _ _ _ _ . Antonio
Alltonio Augusto Rodrigues Cruz.
Cruz, Tabeliiio.
Tabelião, a subscrevo.COTA<;AO' Ao Cartorio
COTAÇÃO'.
Cartório R$ ; Ao Estado R$ ., A Cart. Serv.
Servo R$ ~ Fundo Reg. Civil R$ ;
II
Trib. Justi<;:a
Justiça R$ ; Santa Casa R$ ; Total R$ .- (a,a.) ELOO MORAES DE BELLI Ii
ANTLSON MARIO CRJVF:LARO li
/I AllALIlERTO CASTlLHO
CASTILHO Ii
II JÚLIO
muo CiSAR
CÉSAR
CASTILHO Ii
II FELlPF: ZllCA TTO PF:REu{A
pF:REmA BARBOSA Ii
1/ GRASIELA ZUCATTO
PEREIRA BARBOSA.- Devidamente Selada por
par verba na forma da lei.- Nada mais.féConfere com o0 originaL- Trasladada em sua mesma data do que dou fe.cu,
(Antonio Augusto Rodrigues Cn,z), Tabelião,
.eu,
____._ _ (Antollio
TabeJiiio, a tlz digital'.
eOllfed,
conferi, achei em (udo
tudo cOllforme.
conforme. subscrevo e assino em público
publico e raso -

EM TESTEM UNHO

DA VERDADE

AUGUSTO RODRIGUES CIWZ
ANTONIO AlIGVSTO
TABEU'\O

GRASIELAZUCATTO PERFIRA BARBOSA (

",,;

______.

pA.I\NAIBAi

, . CAflTORtO SANTANA DE

MINur A
LlVRO
LIVRO N° 407

pAGINA
PÁGINA
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ESCRITURA DE CONFISSAO DE DIVIDA
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
HIPOTECARIA
Valor da Divida:" .RS ....
... ,..
Valnr do lmóvd:
Jmovd: ."RS
".RS ....
Valor
........
Valor Venal,.... . ... RS ..... .
f)evedor: ELeIO
ELCIO MORAES.DE BELLI
Devedor:
Cmiores.
Credores. CONDOMÍNIO
CONDOMiNIO EDIFicIO
EDIFÍCIO DOS ANDRADAS. e outros

'.

,'.

\

-",

:~.

estaa publica
pública escntura virem que aos () dias do mes d,~
SAIBAM quantos est
ano de dois !nil.;;
mil.;; quatm
quatro (2.00]). lIesta
nesta cidade, distrilO
distrito e municipio
município ([,;
fevereiro (02) do ana
(l<;
Santana de Parnalba.
Parnaíba. comarca de Barueri. Estado de Silo
São Paulo. em cartorio,
cartório, perante m'lli
nJ'lli
Escrevente Autorizado,
Autorizad.o, C~130 Luiz Mt!ldonp,
Mt!ldonça, e d(, Tabeliao,
Tabelião, Antonio Aug\JSfO
Augusto Rodrip;;
Cruz, que e,ta
esta subscre,e,
subsçre,e, cornpareceram
compareceram partE's
partes "filIe
contratada.s. a sab,,!'
saber 1.'
1.CruL
"litre si. jl.i~tas e contratadas.
um lado, C0l110
como outorgante
designado sirnplesmente
simplesmente "DEVEDOR". "
UI11
outorgallte devedor, doravante dcsignado
solteiro, empresario,
empresário, portador da
Sr. ELCIO MORAES DE BELLI, brasileiro.
brasiJeiro, soJteiro,
cia cédula
cedl,lla '.e
id0ntidade
4.2S9,346-SSP-SP, inscrito no CPF!MF sob n.O 507.951.128- '.
identidade RG, n." 4.259,346-SSP-SP,
residente e domiciliado a Alameda Top<lzio
Topázio n." 891. AlphavilJe Residencial 9, nesta cid,:.\.:
cid,:.!.:
Parnaiba-SP; e, de Ol,ltro lad\)
dora",al:"
de Santana de Parnaíba-SP;
ladu como outoq~ados credore,s. dora\,au;
designados simplesmente "CREJ)OH.£S·',
"CRElJOH.ES·'. o
0
!:;ON
ÇONUOMINIO
UOM IN 10 EDIE!.Ç!O
£DIE!.G.!O DU!
Ut~!
ANDRADAS, inscrito no CNJ)J/tvlF
ANORADAS,
CNJ)J/lvlF sob n
.... , com
WIll sua ala
ata ,k
lI.:assembleia,
assembléia, devidamente registrada sob n.O
n.O ..
.. ern
em data de ... i.l. I..
1.. , no o0 Cartorio d,'
Registro de Tltulos
Títulos e Documentos de .
.-sr, cuja
cLlja copia
cópia flea
tlca arquivada nestas nota;
em
própria na ordem 11,°
ern pa,ta propria
, neste ato representado por
par seu
geu sind/cQ,
sindlcQ, no, l"rmos
termos da
cia mencionada assernbleia o
0 Sr,
ANlLSON MARIO ClU\'ELARO,
ClU\'ELARO. brasileiro, c'a,adu,
c-asadu, empresario,
emprêsário, portador da cedu.la
cédu.la ck
Ident/dade
IdentIdade RG n " 8 77U J06 .. 3-SSP-SP, inscrilO
inscriw no CPFIl\Lf sob 0.° 008.266,138-3:.
resident~ e dOllliciliado
domiciliado i
(1
SI'. ADALBERTO CASTlLllQ,
hr,>;i<;-iro, casadr). advogado. p,'l1ndl,r
cia 0:-\13 nn"" 1102
0 J R- J 5: e c) f)r ..lln
.. J(!
hr,>ikiro,
p''l1ndl,r ela
U02 .:IX4 O
llJl.J(!
('tSAR
CÉSAR C.\STlLHO. brasiieirQ,
brasileiro, ,olteirQ.
,alteirQ. ,l'l,ogado, pOrlauol'
portado!' da OAB n." t 1080".
CPF,l\'!f sob o0 nO 100.689 988-05. re~identes e domiciliados a
à Rl.ll
inscrito no CPF,l\'IF
Henet1cencia
Palllo - Capital.- Os present."
Henet1cência f'ortllguesa
Portuguesa n.o 24, conJunto 410;411
410/411 em Sfio Paulo
present.,<..
silo maiores, Juridicamente cupazes,
capazes, aqui vindos especialrl\ent~
(;speçialrl\ent~ para e,te
este ato, conhecl(!',
conheci(!"
~ntre SI e luent/ficaUllS
~i1tre
IdentIficados por mim Escrevente C/'rl10
C/'rl10 ("
(" rr6prio~
rróprio~ de 'lu,"
yue IratO,
trato, bce
bee ,"
documentes
qut' dOli
dOll fefé- E. perante otirn,
mim, li
document"s apresentados e acilna
aci/na rnencionadlls,
rnenc;onadlls, do que
j! 1"
O£VEDOR,
DEVEDOR, me foi dito o0 seguinte: l) QUE, a .iusto (itulo
titulo e
é senhor e legitimo possuid '.
livre e desembarayado
li"re
desembaraçado de todos e (juaisquer
quaisquer Of/V,
Õf/U' red
redis,
is, inclusive hipotecas,
bipotecas, encart\0s "0
"O
responsabilidades, mesrnos
mesmos f,seais,
fIscais, do seguinte imovel:
imóvel: UMA UNlDApE
UNlDAPE AllTÔNOlV:,
AllT{)NOl\:, ;

.'.

.. '

.~

-

11I1('ve/:
AUTÔNOMA, constituida
constituída pela LOJA n: 02, localizada na AYenid:;
Ayenid:;
llI1('ve/: UMA UNIDADE AUTONOMA,
Jpirnnga n: 1.273 no 5" Subdistrito Santa Efigenia,
Sao Paulo
Palllo - Capital.
Efigênia, em São

.

-.
'i"

constituída pell!
pela LOJA
constituida

11,"

02 (dois), localiz<).da lia
Ha Awnida Ipil'llnga "," 1.273

110

~

•

Subdistrito Santa Eflgeuia,
Eflgêuia, lIa
lia cidade.
municlpig S' circYIIScrjc30
circynscricão jmobiliá.-ia
Subdislrito
cida<ie. municlpi9
jmobilili.-ia c
(omarea
Slig Paulo - Capitª!.
Capit@!. que assim se descreve: com
corn uma area
comarca de São
área de J 60.00m',
mais a !lrea
iu-ea da galeria com 100.00m', pelfuendo um total de 260.00m' e correspondo-lhe
corre.pondo-lhe
a pal1e ideal de 13 ,802%, Cadastrada !la
na Pl'efeitura
Prefeitura Municipal de Sao
São Paulo - SP. C0tl10
como

.,- ..

. . ,'.
..

-

~

'.:';-:-'

. ..
.'
"

.

,,_.'

.

.• '."
'C

.'

,,~
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com 0o valor venal de R$.
atribuído ao exercício
contribuinte n.o 008,094,0021-9. corn
. ... , atribuido
cxercicio
referido imóvel
força da Escritura
de 2,004.- 11) QUE. refel'ido
imovel foi adquirido pelo
peio DEVEDOR, por forc;a
Pública lavrada aos 21/1 111997, no livro nO 174 às
Pilblica
as fls, 285/289,
2851289, do Tabelionato de Aldeia.
comarca
BarlJeri-SP, devidamente registrado sob o0 n.o
n.O """,
matrícula n." 49.6L;
COm81'Ca de Barlleri-SP,
""'" na matricula
do 5° Otlcial
Ot1cial de Registro de Tmóveis
Tl110veis da Comarca da Capital.- Ill)
UI) QUE por esta escritura t
melhor forma de direito, ele DEVEOOR
DEVEDOR confess
confessaa dever aos ora CREDORES, '
na meIhor
importància
impClrtancia de R$ 152.356,71 (cento e cillquentlt e nove mil, oitocentos e cinquenta ':
seis reais e setenta e um
Condomínio Edifici<.
urn centavos). sendo R$139.250,24, ao ora Condominio
dos Andradas e R$ 20606,47 aos Advogados Adaiberro Castilho,
CastHho, Julio César
Usar Castilho t
Regina Célia
C61ia Castilho, apurados
apUl'ados em coma
de
conta de 04/12/2003, incluindo de$pe$as dt
condomínio até
05/12/2003 e 13° salario
salário vencido em
condominio
ate. o0 vencimento ocorndo em 05/]2/2003
er11 5/12/2003,
com juros
jures ate
monetal;d até
ate novembro/03, hononirio5
até dezembro/03 e corre9ao
correção monetál;d
honorários e custas,
DEVEDOR e CREDORES, em 18/1
tudo conforme acordo assinado pelos DI:!VI:!VOR
J811 112003,
Ji2003, e, que se
',alor
obriga a pagar·lhes atraves de 50 lçinquenta}
Icinquenta} parcelas mensais e consecutivas no '{alor
(tré.' rnil,
mil, cento e noventn e ,de rcai,
rcais c tre%e centavos) cada lJm~
inicial de R$ 3.197,13 (tre.,
sendo RS 2.785,00 ao CONDOMjNIO
seodo
CONDOMiNIO EDIFIClO DOS .£\}.lJRADAS
.'\}.lJRADAS f! R$ 4 n,n
n,13 a
ADALBERTO CASTlLHO.
CELlA
.<\DALBERTO
C ASTlLHO. JULIO CES ..\R ('ASTlLHO
CASTILHO E REGINA CHIA
CASTlLHJO, sendo (eno qu" j8
rl'!~'; parCt'ias,
ven('endo a pn'"jIlJa
IJ"
j8 toram pagas [ré,;
parCt'las, ven,endo
pn'"jm8 de 11"
u4/50 no dia 05 de março
demais nos mesmos dias dos meses subsequente"
U4/S0
rnar~o de 2004 e as dernais
até finalliquida\iio
final liquidação e serao
serão todas e!as
elas acrcseidas de luros de 1% (data .. base dezembro
dezembro/O})
ate
'Q3) t:
correC;:iio monN;iria
correção
monNéria apurada pela aplIc,u;:ao
aplIc"çilo dos indices
índices do IGPM-FGV (data-base
novernbr(1!03), ou
novernbr(1103),
Oll outro indice
índice qll~
qu~ venhJ a ser divlllgado
divulgado pe/o
pelo govemo em 5U"
substituiç,ã.o, que serào
substitui\"ii.o,
senlo pagas aos CREDORES, nil
na Rua
RUi! ~lana
~v1ana CUfilpaill
CUfilpaitl n° 4,10, .,,,ndo c
COND0.Mil\10 fD!FICru
EDIFícIO DOS .A..c"DRADAS fepre,entado,
fepre_clltado, nus recebimento" por
!\fI/lLBERTO C ASTlLHO ElOU JULIO
JULlO CESAR c.>\STILHO,
C,>\STILHO, ou
Oll ern
out1'O local qu,
em outro
qll'
\'cnha a ser i"dic~do
i"díc~do pe/os
pelos CREOORES,
CREDORES, mas s~mpr,; no municipio
município de Sao
Sào PauloSP- IV!
OC'E. para garantia e segurança
seguf3n\,3 da dívida.
divida. ele D.FYEDOR DA
DÁ aos ora CREDORE,S, conK'
comc'
de fato
faW e na verdade dado tem, em pl'imeira,
pr'imeira, ullic"iLe
úllicdl_e especial hipoteca. (\ im6ve!
imóvel descrito
e c~ractenzRdo no item L estipulando o0 valor de R$ .................
" ...... " ....... " .. (("...................
................. ). para
efeito
artigo 1 484. do C6digo
Código Cnrl
Civil BrasJi~iro
BrasrJ~iro . IV)
IVI QI.'E. elç
el~ DEVEDOR obriga·se ;,
cfeito do anigo
fazé'r 0
fazi'r
o pa<?Hmento pontllaJ
pont'laJ da dh ida, nas data'
daTa' cO)J\t:Jlcionadas,
cl))J"t:JlCiOIladas, ate
até 0o efetivo pagament"
pagamento
çapital - \ .1 QUE, aJcrn
alem dOl
dOI casos
çasos prcvlsto\
prevlsto\ enl
tnl :el
\ei e do atraSll
atraso no pligamento,
do capital
pligalllento, (qu;J,ndo
(quClndo
owrn'rá () vencrOlento
owrn'ni
venCimento antecipado
anlecipado de todas
rodas as p'iJ":ela';
paJ":e!a'; futUnls e
e a
a incidencia
incidência ue
ue IIlull'"
Illulta
p~nRI e l1ao
não cOOlpel1sa((iria
compensatória de 2C1~'0 pelo rompimento do acof(Jo,
acof(jo, juros de 1I % ao me, ~
correção monetária
Índices do rGP~\/r-FGV) a presente divida
dívida
corre9ao
monetitria apurada
apuracla pela variação
\iaria~ii() d05 indices
reputar-se·à vencida
reputar-se·a
\'encida e imediatamente
imediatt1meme exigivel.
exigível. com
COlll as cominaçôes
cotllina~l'\es acima estaOeJec.ida,.
estabelecida,;.
oco,,~ndo CJl.\al<lu~r dos seguintcs
seguintes casos a) a~6~s
açõ~s e execuçàes
tNc.eiros que ponham em
ocorrendo
exe,u~6es de tNc-eiros
imó,el PO!
por abandot1o,
abandono, inçêndio.
risco a g3ranlÍa
,i"o
g3rantia oferecida,
of'erecida, b) depreciaçilO
depreciayilO do imc"el
itl~Cndio. desaaa·nento.
ele,
em primeiro lugar e sem concorrenclH. dJ
Ne, c) dú\
du\ id;, sobre a inscrição
inscri"ao desta hipoteca.
hipotcca. cm
d.!
falencia
instaura,j() de concurso credil6rio:
falência ou iMolvenc13 do DE:\rEDOR, ou instauraçã()
creditório: e, e) tl!lta de
pagarnemo dos impostos e tax
taxas,
as, de\'idos
devidos peIo
pelo imovel
imóvel hipotecado, ou intillla(;ilo
intilllâ.çilo de
autoridades sanitárias,
sanitarias, reputando inabitavel
inabitável () referido im6vel·
imóvel- V) QUE, se para haver oCl
que lhes for devido tiverem os CREDORES de It'ilr
11'<11' de meios
me!"s judiciai, e ou extra JudIciaIS,
Judlcials,

IIA'{,
IIA'{.
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mesmo em processo de concordata ou falencia:
falência: oblige-se
obriga-se ele DEVEDOR a lhes
Ihes pagai.
paga l ,
alem do principal, juros, multas moratorias,
moratórias, multa penal de 20% pela rescislo
rescisão do aoord!'"
aoorde',
além
além das custas e demais despesas judiciais e hcnorilrios
al6m
honorários de advogado.- VI) QUE, elege u
forum da comarca da SitU8<;:1iO
im6vel, para nele
nale serem dirim,idas,
fórum
situação do imóvel,
dirim.idas, quaisquer quesroes
questões
oriundas da presente escritura, forum esse que p'evaleceni
p'evalecerá sobre quaJquer
qualquer outra,
outrO, por mais
privilegiado que seja.- VII) QUE, expreSS8ment€
expressamente e sob as penas da lei, declara inexistirem
priviJegiado
ações
trâmites fundadas em
imóvel ora hipotecado,
acOes em triimites
ern direitos reais o~ pessoais sobre o0 im6vel
a<;:ao sumaria
condominio movida pelo
ressalvado apenas a ação
sumária de cobran98
cobrança je despesas de condomínio
próprio
proprio CREDOR tendo apresentado,
apresentado. neste
nesle ato aos ora CREDORl:iS em atendimento as
disposições da Lei Federal nO 7,433/85, reguJamo][ada
reguJamouada peJo
pejo Decreto Federal nO 93.240/86.
disposic5es
93,240/86.
a Certidao
Certidão de Propriedade.
Propriedade, expedida peJo
pejo 5°
50 Oflcial de Registro de Irnbveis
Imóveis da Comarca d3
Capital, a qual fica
Ilea arquivada nestas notas,
notas. em pa;ta pl'bpria
própria na ordem n."
,- Vnf)
VTlT) QUE, ele
cle OEVEDOR dec1al'8
declara nlio
não ser vinculado ao rNSS., por nao
não exercer
1ayaO, deixarld(l,
alividades ecort{)Jl]icas
econômicas que detcl'minem
determinem tal yi1]\;LI
yinCLllação,
deixando, portanto, de apresentar
apresen(ar a
Cenidão Negativa de Debitos
Cenidao
Débitos (CN
(C'N D.),
D. I, para con: os mesmos.
mesmos, tendo em vista os temlOS de
Artigo 47 da Le;
Lei Federal na
n° 8.212/91.- A segllir pelos
pe/os CREDORES, na fOl'ma com
comparecem, me foi
fo; di(o
dito que aceitavam, COIIH, de IlHO
tino aceitam a presente escritura d
confissão
t"dos os seus expressos termos e dizeres
confissao de divida e garantia hipotecaria, em t<ldos
DECLARAM AS PARTES CONTRATANTf
CONTRATANTE S: A) QUE. requerern
requerem e autorizam o(> S·,
S'I
Otlcial do 5°
Otlclal
50 Registr(J
Registro de [móveis
Im6veis da Comarca da Capital, a proceder os registro,<
registro,awrbações
Rwrba~oes necesslirias
necessárias ou
Oll convenienrts
convenientes a
à L"
LI. I dest:l
desta escntura,- B,l
B,I QUE,
QUE. de,'lara'"
responsabilidades pelo
pür . . entura,
êntura, em atra~U, fl,U-:
fl,U':
assumirem as respOllsabijidaJcs
pel0 vagaHl\.:!Hr
vagaHl\,:!Hf clt:";
dt:"'; impo:-;to. pc)r
temlOS do Anigo J" ~ 2", do Decreto ,," 9.l.24(JJ~6.93.24(JJ~6.- ASSIM 0
O J)lSSERAM
DISSERAM E DOll
DOU FLFE.A pedido das panes, lavrei esta escritura, a qual Jeita
jeita e lhes
Ihes sendo lida,
Jida, em voz alta e clara.
ciara,
acharam-na em tude) C(mfOlllle,
c(mfonne. outorgaram, aceitaram e assinam em minha presen~a'
presença·
Declaro que sent
será emitida à Rcceita
Receita Federal, a nformação
Ilforllla~iio sobre a operaqilo
operação imobiliária,
imobiliriria.
confonne
in~tn,l(;:ao
norrnativa
SRF3242003;
de
tudo
dOll
fefé -- EIl,
Ell,
inwução
normativa
dou
_ _ _ _ _ _ _.,__"_"_,,
,,,Ceiso
~Ie!ldofll;:a, Escrevente AutorlL:adu
(a.L_______
.. _.._..__ ..,___...
Celso LI i!Z ~le!ldo!lça.
AutoriL:ado
(substituto
Lei
Federal
8.935/94
,rt
id
~O
~o
parágrafo
paragrafo
5°),
50),
a lanei.lavrei.Antonio August(l
Tabelião, a subscrevo.Eu.(a )_____________ Anton;o
Eu,(a
August" Rodrigues Cruz, Tabeliiio,
COTAÇÃO
COTA(:AO
•- (a,a.) EtOO
/1
EI-OO 1VI0RAES
MORAES DE BELLI 11 ANILSON MARIO CRIYELARO I1
CÉSAJ': CASTlLHO.CASTiLHO.- Devidamente SeJada
Selada por
ADALBERTO C4\STILBO 1/
11 JllUO
JllLlO C[SA]':
Vt'[I'R
do lei·
lei- Nada Inoi"
S(la mesmJ
\'NI'R na forma da
In"i".- COllf~re (0
(I) II <) original.original.. Trasladada em Slla
dat'J do que dou fe,
, ''' _____ ., __ IAntonio Augusto
Au[',usto Rodriglle~ CrU':),
fé· Eu, __ .,___ ....
Taheliao. a fiz
digitar,. cPllferi,
cC'llferi, aclwi em tudQ U
U r,f'onTle.
r,f".'nTle, subscrc\'o e assino em publico
público e
tiz digitar"
raso
raso·'
I

,'."
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ADALBERTO CASTlLHO
CASTILHO
~,t\·f\Lta4.1o.,
~,t\·f\Lta4.1o.'

,

INSTRUMENTO
CONFISSÃO DE DivID.A.
DíVID.A. ACORDO PARA
!NSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO
PAGAMENTO, COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA E OUtRAS
OUIRAS AVENCAS.

Que fazem. de um lado. os CREDORES: (I)
CONDOMfNIO
CONDOMrNIO EDIFfclO DOS ANDRADAS. CNPJ n° 54.284.070/0001-48.
siluado
na Av. Ipiranga,
representado pelo seu sindico
síndico ANllSON
sifuodo no
fpironga, 1267. ora represenlado
MARIO CRIVELARO, brosileiro,
brasileiro, casado, empresario,
empresário, RG 8.770.306-3-SSP /SP,
ISP,
CIC 008.266.138/37; (2) Dr. ADALBERTO CASTILHO. brasileiro. casado.
advogodo.
advogado. OAB 24.595. CIC 002.484.018/15; (3) JULlO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTILHO,
brasileiro, casado, advogado, OAB 105.105, CIC 057.066.248/60 e (4) REGINA
brosileiro,
CÉLIA CASTlLHO.
CEllA
CASTILHO. brasileiro.
brasileira. solleiro.
solteira. advogada. OAB J 10.897. CIC
endereço na Rua Moria
Maria Curupaltl. 440. lodos
todos ao
corn enderec;o
100.689.988/05. estes com
final assinados.

DEVEDOR E COMPROMITENT~
0 DfVEDOR
De outro lado, o
VENDEDOR, ELCIO
ELCJO MORAES DE BEW, brasileiro, solteiro, maior,
maior. empresario
empresário .. RG
VENOEOOR,
Topázio. 891. Alphaville
4.259.346-SSP/SP, CIC 507.951.128-15. residente na AI. Topazio.
Residencial 9. Santana do Parnaiba;
Parnaíba;

E. ainda.
olndo. os INTERVENIENTES E COMPROMISSÁRIOS
COMPROMISS.A.RIOS
COMPRA,?ORES.
COMPRAÇ>ORES. FEll
FELIPE
PE ........ , brasllelro.
brasileiro. 50Ilelro
solteiro ........ "

)

0 que seque. que mutuamente outorgam e aceitam.
oceitam.
Para registrar o
prometendo cumprir e fazer respeltar
respeitar por si. se
seus
us herdeiros e sucessores. na
forma da lei.

DA CONFISSÃO
CONFISSAO DE DIVIDA
OfVIDA

r
.t\.e<..N
.7\.e<..N

- O
0 DEVEDOR,
é proprietario
e
proprietário do imovel
imóvel
denominado Loja n° 02, locafizoda
localizada no povimento
pavimento terreo
térreo do Editicio
Edifício dos
Cl Av. Ipirango,
Ipiranga, 1.273, no 5° Subdistrito, Santa Efig€mia,
Efigênia, nos
Andradas, sito à
termos da matlicula
matrícula 49.612 - R. 05. do 5° Servic;o
Serviço de Registro de Imoveis
Imóveis de
São Paulo, e encontra-se em debito
débito com as contribuis:6es
contribuições de despesos
despesas de
Sao
condomínio e rateios para obros,
condominio
obras, objeto da ação
a<;oo sumaria
sumária que corre pela
36° Vara Civel
Cível Do
Da Comarco
Comarca Do
Da Capital. Processo n° 000.99.885889·7. que
sentença que reconheceu o
transitado
culminou com a
0 r. sentenc;;a
0 pleito inicial. ora transit
ado
em julgado e em fose
fase de execuçõo
execuc;oo de sentenc;a.
sentença.
Rua Mad;!
Ru"
Marli! CUnlnaltL
CUnI""tL 440 . SaP!)D!!
SapIJA!! . !;is
fi PlHfln
PlHfl" . (!In
((In D245J...{!{)'1
D245J...{!{)II - FoDrIFu
foDr/FH! 69110.85.9:;
69110.85_9:;

f

6950.1777

~

q)
q7

ADALBERTOCASTnHO
.K1
..,(~,.to
a&.'(~,do

3

CurupaitL 440, ou em outro
outr~ endereço
endere<;o destes patronos. que vier a ser
indicado por escrito. porem
porém sempre no
na capital de São
indicodo
Soo Paulo.
Poulo.

í
(

6 - A folto
falta de pagamento de qualquer parcela
vencido, ou a falta de compensa<;oo
vencida,
compensação positiva de qualquer cheque que
venha a ser dado em pagamento de qualquer parcela. implicara
implicará em
infração do presente acordo, lornando-se
infra<;oo
tornando-se vencid
vencid_as
..as anlecipadamente
antecipadamente
todas mpqrceJq~ Jvt\,Jr~s,que se lornarao
tornarão exiglveis
exigíveis imedlOfamente. sempre
lodas
acn:~scidas de luros
luroS de 1% 00
ao mes
mês e correção
monetária calculoda
calculada pela
corre<;oo monetario
variação dos índices
varia<;ao
indices do IGPM.

I

.
7 - O
0 noo
não cumprimento do presente acordo
implicará no
implicara
na inE:idencia
ineidência da multo
multa penal e noo
não compensot6ria
compensatória de6D% (vinte
por
débito corrigido e acrescido de juros de 1%"60 mes.
mês.
p~r cento) ,sobre todo 0o debito
honorários advocaticios
advocatícios de 15% sobre a divida
dívida integral atualizada.
mais honorarios
DA GARANTlA
GARANTIA HIPOTECARIA
HIPOTECÁRIA

.

;;é./
::f./ \

~

~

-.
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8 - Para garantir a adimplencia
adimplência do presente
acordo. o
0 DEVEeOR outorgara,
outorgará, escritura publica
pública de hipoteca do imovel,
imóvel, a
favor dos CREDORES, CONDOMiNIO
CONDOMíNIO EDIFiClO
EDIFíCIO DOS ANDRADAS. e dos
ADALBERTÔ CASTILHO, JULlO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTllHO
CASTILHO E
credores advogados. ADALBERTO
REGINA CEllA
CÉLIA CASTlLHO,
CASTILHO, a qual devera
deverá ser devidamente registrado
registrada no 50
Serviço
Servi.:;:o de Reglstro
Registro de Im6vels
Imóveis do Capital, pelo DEVEDOR: que entregar6
entregará
certidão comprobataria
certidoo
comprobatória aos CREDORES, no prazo de 30 dias. sob pena de
rescisoo
rescisão automatica
automática do presente acordo. independente de qualquer
notificação.
notilicac;:oo.
.,

,-Ir
,-!r

)0,~

9 - ~ indispensave!,
indispensável, como condição
condl<:;:oo para a
validade do presente acordo, que conste do
valldade
da futuro
futura escrltura
escritura de vendo
venda e
compra. que os INTERVENIENTES. E COMPROMISsARIOS
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES
.recopbecem,
Cl divlda
0 blpQieco
.reconhecem, aceltom
aceitam e aSSl
aSSI (mern o
dívIda e o
blpQleca do imove!,
imóvel, dodo
dada
em gorontio
garantia do
doefetivo
efetivo a
0 amento
amen to do
da divido.
dívida. bem como e
é indispensavefeindispensávefecon çao
yao para a
0 validade do presente instrumento. que a escritura de
hipoteco
hipoteca seja registradqjmeJ;~iatame.o1.e. bem como é indispensavel
indispensável que
ambas as escriturOs"sejom
lovradas,
._escrituras 'seJam lavradas-:---

é

)

e

°-

10 - O
efeito transitorio.
transitório.
1
0 presente acordo tem eleito
não sejam outorgadas as escrituras nele referidas e enquanto
enquanto noo
não seja registrada. pelo menos. a escritura de hipoteca.
noo

f)
r;

•
o cumprimento integral do
11 - Ocorrendo 0
presente acordo.
da escriturode
escrituro de hipoteco e lavrada o
ocordo. e após
opas registro do
0 de

ADALBERTO CASTILHO
;~1dn

venda e compra, ocolTcra
ocorrerá NOV
NOVAÇÃO,
ACJ...O, e os CREDORES
firmarão e
firmarao
protocoloroo
protocolarão petk;oo
petição dirigido
dirigida 00
ao MM. Juiz do
da 36° Vora
Vara Civel
Cível Do
Da Comorca
Comarca
Do
ac;::oo
Da Capital, pedlndo
pedindo a extlnc;::oo
extinção do Processo n° 000.99.885889-7, ação
sumária, em curso contra o
sumaria,
0 DEVEDOR, o
0 qual 56
só tero
terá volidade
validade se
da certidoo
certidão de registro da hipoteca, con
conforme
acomRanhado do
forme acima
ocima
regulãdo, barn
bem CQmo--Çie
escr1tura' de venda e
regviadc>,
cQm()--~e cÓplaoufénficOdada
cOplaaufEHHicOdado escr1turo'
cómpra, onde 05 INTERVENIENTES E COMPROMISSARIOS
compra,
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES
assumam a divido
dívida e a
hipoteco.
assumom
0 hipoleco.

:'-;

o~ :,-;;

J 2 - Caso os CREDORES nao
não cumpram essa ô~
obrigac;::oo. podero
0 DEVEDOR. peticionando diretamente 00
obrigação.
poderá faze-Io.
fazê-Io. o
ao MM,
:J
juntando os documentos que comprovem ter cumprido integralmente '«(IuS
Juiz e juntondo
\(lu3'
a
sua parte do acordo e que est6
está devidomente
devidamente resguardodo
resguardado o
o suo
0 direito e a
0
garantia dos CREDORES.
garontio
"
r-

Não sendo lavroda
lavrada e/ou registrada a
13 - Noo
0 escritura
de hipoteca e/ou a de venda e compra onde conste a assunção
assunc;::oo da divida
dívida
e do
da hipoteco.
hipoteca. noo
não se operara
operará a
0 NOV
NOVAÇÃO
ACAO 9 ficara
ficará @ste acordo
inte'iramente
intéiramente desfeito e sem qualquer volldode.
validade. prosseguindo a OyOO
ação
sum6rio
sumário referido,
referida, ora em fose
fase de execuc;::ao.
execução.
DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA
14 - Par
Por
este inslrumento.
esle
instrumento. o
0
DEVEDOR E
COMPROMITENTE VENDEDOR se compromete o
0 vender o
0 referido imóvel
im6vel aos
- !NTERVENIENTES E COMPROMISSARIOS
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES, FEUPE .......... E ....•..
brasllelros.
0
brasileiros. solleiros.
solteiros. etc .. pelo preyo
preço folal.
fatal. certo e aJuslado
ajustado de R$ ................ a
serem pagos da seguinte forma:
formo:

c(;tp:ristoíon~ a~ati
a~atí ~/JP,e~~sc7ura
0/ / ~~.~~~c(;tp:rista/on~
b-

R$ ................... (..... ). em assunção
assunc;::oo de divida,
dívida, representado pelo volor
valor
0 DEVEDOR E COMP~OMITENTE VENDEDOR,
ora confessado. que o
devem aos CREDORES. que estará
estar6 garantida
garantido por
par hipoteca, acimQ..
acimo..
referida. para pagamento diretamente aos CREDORES, CONDOMiNIO
CONDOMíNIO
EDIFiclO
EDIFíCIO DOS ANDRADA$, no valor de R$ ..................... bem como aos
CREDORES. Df.
Or. AOALBERTO CASTlLHO;
CASTILHO; Df.
Or. JUUO CÉSAR
cESAR CASTlLHO
CASTILHO e Ora.
REGINA CEUA
CÉUA CASTILHO. relalivamenle
relativamente aos honor6rros de
sucumbência. de R$ ............ ..
sucumbencia.

15

-

Em decorrencia.
decorrência. os INTERVENIENTES E
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. assumem.
COMPROMISSARIOS
desde
que sejam
ouforgadas as escrifuras.
ouforgodas
escríturas. toda
foda a divida
dívida acima
ocima referida. bem como a

Rua
Run

Marl,
Maria CutupaitL 4.fO
HO ~ Santan. - S. Flluto
Fllulo - C,D0245Z-000
C,D0245Z-009 - Foa.fFp
Foa.lFp "89.8595 f

69"50.1777

-----------------

....

_-

ADALBERTO CASTILHO
jj,(l\','I!'loo
jj,(l\"'I!'loo

hipoteca do im6ve~
imóve~ a qual perdurará
perdurara em garantia. ate
até a efetiva liquidayao
liquidação
do debito.
.
débito.

16 - A posse do imovel
imóvel será
sera tronsferido
transferida aos
oos
!NTERVENIENTES E COMPROMISsARIOS
0
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. juntomente
juntamente com o
assunçõo do
da divida.
dívida. no momento do
da assinatura
pagamento do preço
pre90 e assun900
ossinotura das
dos
escrituras.

correrao
por
correrão
COMPRADORES.

conla

17 - As despesas com as escrituras e seus registros.
dos
INTERVENIENTES
E COMPROMISsARIOS
COMPROMISSÁRIOS

18·· 0O DEVEDOR E COMPROMITENTE VENDEDOR
deverá fornecer os documentos necessarios
necessários àCl lovrotura
lavratura dos
das escrituros
escrituras (que
devera
Tabelião). em 5 dias.
serão informados pelo Tabeliao).
serao
~

ENCERRAMENTO
partes declaram que lerom.
leram. entenderam e
19 - As portes
aceitam lodas
aceitom
todas as cl6usulas
cláusulas do presente instrumento. e 0
o firmam em 3 vias
efeITOS legais.
para que produza os eferros
legois.
São Paulo. 23 de agosto
Soo
ogosto de 2004.
CONDOMiNIO
CONDOMíNIO EDIFiClO
EDIFíCIO DOS ANDRADAS
ADALBERTO CASTlLHO
CASTILHO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTILHO
JUUO

.)

REGINA CEllA
CÉLIA CASTILHO

ELCIO MORAES DE BELLI

FELIPE............ .
FELlPE
Sra.

Ru
RIU I\ol!!ria
IV!J!ria CuruJ?!jtJ. 440 - SagraDI
SagraDa ~ S. Pall'll
Pail'll - C~n 02452-088 - FOD.fFa'Ji 6280.8595 f 6950.1177
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Perf'ira Barbosa
BaJbosa Qrg. de Despachos
De:
Para:
Envlada
Enviada em:
Anexar:
Assunto:

"Luiz Carlos Roberto" <advlcr@ig,com,br>
<advler@ig,eom,br>
<pereirabarbosa@pereirabarbosa.com.br>
<pereirabarbosa@pereirabarbosa.eom.br>
terça-feira,
ten;:a-feira, 15 de março
marlfO de 2005 16:04
Ora. Odete.doc
Odete. doe
En:

--- Original Message ---From: LyifJ;;arlos
LvilJ;;arlos RQb~rtQ
Rºb~rtQ
To: pbde~t1@p\!reirill:1llrbQS'Lc:om.pr
pbde~t1@P\!reirill:1llrbQsª.c:om,!;)r
Sent:
Sen!: Tuesday, March 15, 2005 3: 1O
0 PM

Ora.Odete
Ora. Odete
Retransmito, em
condições do acordo.
Retransrnito,
ern al'jexo, as condiyOes
Um abrayo
Urn
abraço
LeR
LCR

15103/2005
15/03/2005

LUll
LUIZ CARLOS ROBERTO
Advogado

Prezada Dra. Odete,
Confonne conversamos, após
ap6s reunião
reuniao que realizei corn
Conforme
com o0 Sr. Élcio
Elcio Moraes de Belli,
apresento, a seguir, para a sua aprecias;ilo
apreciação e manifestas;ilo,
manifestação, a solução
soluS;ilo definitiva por ele
pretendida
0 caso do imóvel
im6vel da Av. lpiranga
Ipiranga nO 1273 - loja.
pretendjda para o
Considerando que a divida
dívida consolidada do Sr. Gildo para corn
com o0 Sr. Élcio,
Elcio, na presente data,
eé de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), cujo pagamento foi proposto para ser
à vista e o
0 saldo em parcelas;
realizado R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a
Considerando que o
0 acordo contemplava, ainda, a assun9lio,
assunção, pelo Sr. Gildo, na execw;:ilo
execução
em curso, de todas as dívidas
dividas existentes para corn
com o0 Condominio,
Condomínio, [PTU
IPTU em atraso e
honorários
hononirios advocatícios;
advocaticios;
Considerando que eventual acordo nesses moldes
mol des DaO
não afastaria eventual responsabilidade
futura do Sr. Élcio
Elcio no caso de descumprimento do acordo pelo Sr. Gildo;
Considerando que a pretensilo
pretensão do Sr. Élcio
Elcio e,
é, definitivamente, sem maiores discussiles,
discussões,
encerrar o0 presente caso corn
com a venda do imóvel
im6vel ao Sr. Gildo ou a terceiros interessados,
objetivando quitar as dívidas
dividas que sobre ele recaem;

a proposta do Sr. Élcio
Etcio e
é outorgar escritura pública
publica ao Sr. Gildo ou a quem esse indicar,
com a interveniência
Condomínio e do advogado detentor dos honorários
hononirios na execução
execus;ao
corn
interveniencia do Condominio
das despesas condominiais, transferindo definitivamente a propriedade do imóvel,
im6vel, mediante
assunyao, pelo Sr. Gildo, de todas as despesas condominiais e honorarios
honorários em aberto,
(a) a assunção,
inclusive [PTU,
IPTU, (b) o0 Ragamento,
pagamento, ità vista. da importância
imRortiincia de R$ 100.000.00 (cem mil
reais)
pelo Condominio,
Condomínio, da execucilo
execucão em curso.
reaisl e (c) a extincão.
extincilo. Relo
Para tanto, coma
como ée certamente de seu conhecimento, 0o Sr. Gildo, ou quem este indicar, na
0 imóvel
im6vel a favor do Condominio
Condomínio e do nosso colega
co[ega aüvogado
a~vogado
própria
pr6pria :escritura hipotecaria o
detentor dos hononirios
honorários (cujos acordos de pagamento
pagameDto dessas dividas em parcelas
parcetas o
0 Sr.
Gildo IIfirma já
js ter cODseguido),
conseguido), permitindo,
pennitindo, assim, com
corn essa garantia, a extinção
extin9ao da
execuçi\o.
execu9&0.

Esta prpposta não
nilo constitui novação
nova9i10 do credito
crédito de R$ 190.000,00
\90.000,00 (cento e noventa mil
0 Sr. Élcio
Elcio detem
detém corn
com o0 Sr. Gildo e, tampouco, reconhecimento, do Sr. Élcio,
Elcio,
reais) que o
0 im6vel
Condomínio e
dividas que supostamente recaem sobre o
das dívidas
imóvel apresentadas pelo Condominio
respectivo advogado ao Sr. Gildo.

,

,J.

.'

tem validade para o0 exercicio,
exercício, pelo Sr. Gildo, do direito de
A presente proposta do Sr. Élcio
Elcio tern
compra, pelo prazo máximo
perdera seu
maximo de 15 (quinze) dias, quando, automaticamente, perderá
valor Pllra todos os efeitos de direito.
manifestação da colega.
Aguardp manifesta9ao

Atenciosamente.

LeR
LCR

--

--
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Despacho!
Pereira Barbosa Org. de Despachof
De:

Para:
Enviada
Enviadaem:
em:
Aeeunto:

DOc4~

"Pereira Barbosa Org. de Despachos"
Oespachos" <pereirabarbosa@pereirabarbosa.com.br>
<advlcr@ig.com.br>
quarta-feira, 23 de maryo
março de 2005 11 :59
Proposta- Sr. Gildo

Confonne entendimentos mantidos, oferto minha proposta de:

•

R$ 40.000,00 no ato da lavratura da escritura de COMPRA e VENDA.

•

ap6s a assinatura da escritura de COMPRA e VENDA,
R$ 40.000,00, trinta dias após

Totalizando assim R$ 80.000,00

-

Atenciosamente.

Hermen~gildo

José Pereira Barbosa
Jose

23/03/2005

{{

'"-
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Pereira Barbosa
De:
Para:
Enviada em:
Assunto:

"Luiz Carlos Roberto" <advlcr@ig.combr>
<perelrabarbosa@pereirabarbosa.com.br>
quarta-feira,
quarta-felra, 17 de agosto de 2005 14:25

En:

Originai Message --------- Original
From: l,.\Jg~jl9s Ro_ber1Q
Ro_be£1Q
To: obdesp@pereirabarbosa.cO[!1Q[
Sent:
Sen!: Wednesday, August 17, 20052:23 PM

Ora. Odete,

Ratificando a informa98o
informação que Ihe
lhe passei por telefone, informo a concordância
concordancia do Sr. Elcio quanto ao
nosso acordo de venda e compra.
Qu~to aos condominios
condomínios pagos pelo Sr.Elcio, foram:

05.10.2004
05.11.2004
05.12.2004
0501.2005

R$
R$
R$
R$

845,52
845,52
845,52
845,52

Por gentileza, me ligue.
Um abrayo,
abraço,
LCR
LeR

17/08/2005

EXCELENTlsSIMO SENHOA
SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 138 VARA CiVEL
sAo PAULO -SP.
DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DE sAc

Q

5° OFICIAl
DIr. IMOVEIS
5
OFICiAl DE REGI5TRO
REGISTRO Di.
IMÓVEIS

C,APITAl SÃO
SAC PAUlO
PAULO

213617
TITULO PROTOCOLAOO
PROTOCOLADO E PRENOTAOO

Processo

nO 683.00.2000.527692.6
HERMENEGILDO

JOSÉ
JOSE

PEREIRA

js devidamente qualificados, por
p~r sua advogada que esta
BARBOSA E OUTRA, já
AçAo DE REINTEGRAr;AO
REINTEGRAÇAO DE POSSE que Ihe
lhe move
subscreve, nos autos da Ar;Ao
r

'.

'

I

ELCJO MORAES DE BELLI, processo em epJgrafe,
ELCIO
eplgrafe, expor e requer'o cumpnmento
cumprimento
de sentença
sentenQ8 0o quanto segue:

Juízo
Em 17 de dezembro de 2.000, o MM. Juizo
0 acordo juntado aos autos, conforme fls. 204 a 208. Ocorre que, o
0
homologou o

Autor interpOs
interpôs a presente ação
aQAo sob a argumentação
argumentaQAo de que os Réus
Reus não
nAo estavam
efetuando os pagamentos das despesas condominiais do imóvel.
im6vel. porém,
porem, tal
0 valor
e inverldica, eis que, os mesmos depositavam mensalmente o
afirmativa é

correspondente às
não as
as mencionadas despesas na conta corrente do autor, que nao
repassava para quem de direito.

bancsrios
Cumpre esclarecer que os boletos bancários
referentes aos pagamentos do condomlnio. eram enviados diretamente para a

1

residencja
0 pr6prio Requerente
Reguerente
residência do Autor pala
pela Administradora. asslm
assim saodo.
seOdo. ara
era o

quem não
nao os quitava.
guitava.

Assim, o
0 autor reintegrou-se no im6vel,
reintegrac;:iio de posse
objeto da lide, em 15 de agosto de 2.004, conforme Auto de reintegração

de fls. 307. Entretanto. após
s§ntenca proferida por esse MM.
ap6s a slntanca
MM. Juizo que
autorlzou a reintegracão
reintegraciio de posse. houve vários
varios pagamentos em favor do autor no
autorizou
RS 75.052,92 (setenta e cinco mil,
mll, cinqUenta
clngUenta e dois reais e
valor aproximado de R$

noventa e dois
dols centavos). conforme comprova documentos aoexQ
aoaxQ a esta, bem
como is
já juntado às
as fls. 242 a 245 e 284, que agindo
aglndo com manifesta má-fé
ma-Ul
restituiria o
im6vfll aos
ludibriava
çom Pmmessas mentirosas
ludibrlava os Réus
Reus (fOm
mantlrosas de que restltulrla
0 Im6v§1
.r;smos.

B$

Exa" 0o valor do empréstimo
emprestimo era de

260.000,00 (duzentos e sessenta
sessanta mil reals),
bomo1ogado,
reais), a§sim, aOres doacordo
do acordo homologado,
os Reus
da R$
RS 159.125,00 (çento
(yento § ciogUenta
Réus pagaram ao Regueranre.
Reguerenre. a quantia de
e nove mil. cento e vlnte
a seguiotes;
saguioles;
vinte e cinco real§) conforme demQnstraas fls. 68 e
bem como ap6§ a ra§pactive
homologacilo, os Regyeridos
alnde pagáram
pagaram a
re§pectiva homologacão,
Reqyeridos ainda

urn

RS 291,052,92 (duzeotos
(duzeOtos § noventa e um mil, cinqUeota'e
cingUeota'e dQis
importância
importancia de R$

reais e noventa
reals
nQventa e dois centavos). cQnfQrme comprova às
as fls. 259 e seg~lntes, .
.

"

.

totalizandQ uma auantia
quantia de R$
RS 450,177,92 (quatrocentos
(auatrocentos §
fi cioquenta
ciOaUenta mil.
mil.canto
cento e

setenta e sete reais e ooventa e dois ceotavos), ou seia,
seja, valor este
aste di§crdimte e
r.
. .cessivo em relayiio
relação a auantia
quantia iojcjal.
ioicjal. demQo§trando
demQn§trando a veracidade dos
dOs fll'tos
fêtos

ª

ma-re do Ay
tor.
supra informados. em relay!!io
relação S! manifesta má-fé
Aytor.

Excelência, somenre a título
Excelencia,
titulo de amostragem,
descrevemos abaixo uma tabela pede
exemplifiea os valores vultosos recebidos
reeebidos
onde exemplifica

pelo Autor, caracterizando assim, enriquecimento sem causa, o
0 que não
nao se pode
admitir, eis que contraria a legislação
legisla~o vigente.
U

5 OFlClAl DE REGISTRQ
REGISTRO Oi IMOVEIS
IMÓVEIS
C/I,">,rAl SAO
SÁO PAUtD
PAUtO

213617
TITULO PROTOCOLADO E PRENOTAOO

2

f

R$ 260.000,00

VALOR ORrGINARIO ·DO
-DO

-

c-'-_.'--.- ---------R$ 1.200.000,00

EMPRÉSTIMO - ANO DE 1997;
EMPRESTIMO
VALoR DE MERCADO DcflM6vEL
DcflMÓVEL
OBJETO DA LIDE - ANO 2008;

R$ 1.564.843,70

VALOR PAGO AO AUTOR E

--

._-----

CORRIGIDO ATÉ
ATE SETEMBRO DE
2007;
R$ 2.764.843,70

SOMA DOS VALORES DO IMOVEL E A
QUANTIA PAGA AO AUTOR

Assim, verifica-se que o
0 valor originariamente

r

" ..,prestado no ano de 1997, rendeu ao autor 10 (dez) vezes mais, num lapso
"",prestado
temporal superior a 10 (dez) anos. Porem,
Porém, ao contrario dO$ beneflcios
beneficios que o
0 Autor
obteve com 0o negócio
neg6cio jurldico efetuado entre as partes, os Réus,
Reus, até
ate a presente
prejulzos, tendo em vista as diversas avOes
data, somente acumularam diversos prejuízos,
ações
de execu<;Oes
m atualmente_
execuções que os mesmos responde
respondem
atualmente.
Veja. MM. JuIzo.
tratativa~, !>em
bem
Julzo. "que tais tratativaâ,
como diversas r9unlMB
r9unlQes foram realizad"
im6vel. onde o
0
realizadas aD6s
após a reinteglllQlo
reintegração do imóvel.
c_ontinuou enganando os Reus
Réus com promessas faiias
feitas em diversas rrii~~tas
.Autor, c.onlinuou
,%
,::o
FJi90as
de acordo confeccionadas por seus procuradores. Df.
Or. Marco Antonio FJggoas
Or. Luiz Cirlos
Cgrlos Roberto. Dr. Jose
Zuffo. Df.
José Roberto Graiche e Ora. Fernanda

r<:

. ,orestano.

Nage
Nesse

sentldo.
sentido.

allilm
alÉlm

dj3s

mlnutas
minutas

dj3s

propostas financeiras çonfeccjonidj3s.
yonfeccjongdj3s. houveram também
tambem cOnStclOtes
consmntes reuniOe~
reuniõe~
acima citadas. bem como ate
até mesmo com
que. inclusive ocorreram com as partes aclma
um Corretor de Imóveis.
Im6veis. Sr. José
Jose Ernani Zarpellon, para que.
que_ entlo.
então. fosse
restituído o
imóvel aos Reus,
Réus, mediante a yarios
vários pagamentostotalizando o
0 referido im6vel
0
restituido
importe acima mencionado.
50 OFICIAL De REGrSTRO
REGISTRO DE
Di IMóveiS
rMOvers
SAo PAULQ
PAULO
CA.?tTAL SAa

213617
TITULO PROTOCOLADO E PRENOTADQ
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r

o

Autor enviava
env/ava também
tambem aos Raus.
Réus. as

minutas. bem como escritura publica
pública para ser lavrada por intermi:ldjo
intermédjo de
referidas mlnutas.
um amigo Cartorario.
Cartorário. Sr. Celso Luiz Mendonca. e do Tabelião.
Tabellao. Sr. Antonio
Cartório de Santana de Parnalba
parnalba - Cartório
Cart6rio
Augusto RodriQuez
Rodríguez Cruz. do Cart6rio
Rodrigues Cruz. informando valores pendentes. ou seja. para continuar
Réus.
ludibriando os Reus.
Assim, desde a reintegração
reintegra~o de'posse ate
até
meados
mead
os de
dejunho
junho de 2007. as partes estavam, ainda, em tratativas para se chegar
a uma composiQao
composição quanto ao im6vel
imóvel acima referido.

é importante salientar que no
Contudo, El
momento em que o
0 im6vel
imóvel foi vendido pelo Autor para terceiros interessados, Sr.
Francisco Juvtmcio
Juvêncio da Silva,
SUva, Sra. Maria da Anunciação
AnunciaQao Silva, Sr. Cicero Juvêncio
Juv~ncio
da Costa, Sra. Francisca Formiga Paiva Costa, Sr. Wesley de Carvalho Costa e
Sra. Leila de Carvalho Costa, o
0 ora Requerente estava em negociações
negociaQOes com os
Réus, com 0o intuito de devolver-lhes
Reus,
devolver-Ihes a posse e a propriedade do referido bem.

E
É de todo oportuno que oautor,
o autor,

sabedor do

valor sentimental. bem como da necessidade
necess/dade material. tendo em.yjsta
em.yj$ta
0
o, im6vel
imóvel ser
,i
,
, j

a unica
única forma exclusjva de trabalho que tinha

"

."

,

,

Rim
Réu Hermerlegildo, exigiu do
..
mesmo nao 56
masmo
só quantias
guantias em dinheiro, ÇQmo
como tambem,
também, o
0 ElxpOs
expôs
à.situações
a.situacoes
....
Q

vexatórias. chegando a tal ponto de exigir-lhe
vexat6rias.
exjgir-Ihe a decoracão
decoracao Datalina
hatalina de todo o
0
im6vel em virtyde
virtude das festas de final de ano. contratando inclusive seu sobrinho
imóvel
arquiteto. Sr. Eduardo de Abreu. para isso. Contudo.
arguiteto.
Contydo. o
0 Rey
Réu Harmanegildo,
Hermenegildo,
acreditando nas promessas infundadas do Autor. sucumbiu-se as
às suas exigencias,
exigências,
as quais
guajs restaram infrutíferas.
infrutiferas.
Exa., o
0 Autor exigiu tal decoração
decoraQao natalina

"AP6s"
"APÓS" sua reintegraQao
reintegração no im6vel,
imóvel, contudo, o
0 bem se encontrava "FECHADO",
proibindo o
0 Requerido Hermenegildo de continuar com

suas atividades
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·
devolução do
profissionais no local e tendo com ele infinitas negociações
negocia90es para a devolu9Ao
imóvel. ou seja, prendendo-o a uma situayao
situaçao que nunca ocorreu, caracterizandoim6vel.
má·fé do Requerente.
se assim, a total ma-fe

diapasAQ, o
0 Autor mesmo diante das
Nesse diapasAg,
gye tagites
tágitas com os Réus,
negociacões.
ainda aye
negociacOes. 'lode
Reus, vendeu o
0 imóyel
im6yel para terceiro, o
0 que
rescisAQ ynileteral
ynilateral do contrato firmado entre_as partes.
configurou rescisAg
Réu Hermenegildo
Tal foi a surpresa do Reu
0 autor
aut~r havia transferido a propriedade do bem, que teve um
souba que o
quando soube

mal súbito
subito Chegando
chegaodo a necessitar de atendimento médico-hospitalar.
medico-hospitalar.

Ousa forma, oa
OI Réu!
além do
Reu! pagaram alem
valor integralp.ado
iotegralpHado .no
.00 referido
rtferldo acordO
acordo judicial.
judicial.•sendo
eodo certo qUI.
qug. "atualmente
dispéSe do dlnhelro
dinheIro g.
I. nem tão
Haia vista
após
não
nio disp(Se
tAO pouco
paueo do Imóvel",
Imove!", Hala
ylsta que. 0o Auter aplls
entrou mais
com O!
Réus. s9Mo
sendo
a venda do mencionado
menclonado Imóv.el.
Imllv.el. nlo
nio entreu
mals em contato
contata corn
AA Reus.

que at!
até o
0 mom,Dto
mom,oto ele s6
só se mimlfuteu
miIDlfuteu a uma daldiversat tgntativ",
tgotativ", dos Réus
Reus
obter uma concltlacio
em cbter
coocltlacio extralydiclal.
Assim, como disposto, no item~',doacordo
homologado às
as fls. 207, ficou
flcou determinado o
0 que se segue:

"No caso de ocorrer inadimplência
inadimp/~ncia dos reus,
réus, .
nesta prorrogar;flo
prorrogação de retrovenda que ora

pactuam perante este MM. Jufzo,
ja
Juizo, desde já
estipufam
estipulam

que

o
0

autor desde já
ja sera
será

reintegrado na posse do imóvel,
im6vel, bem como
coma
efetuar a devolucio
devoluÇão poe ego,a
ego!a das
deverá efewar
deveni

parcelas que Ihe
lhe forem pagas
papas pelo réu
reu ... "
(negrito nosso)
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Desta
Oesta forma, tendo em vista que js.
já. houve a
reintegrac;;ao de posse pelo Autor, de acordo com o
0 referido item, deverá
devera o
omesmo
mesmo
reintegração

devolver aos
sos réus
reus os v.lores
valores efetlvamente
efetivamente psgos
pagos a
e corrigidos,
corrlgidos, conforme
razão de ser urn
um titulo executlvo
executivo judicial, de acordo com 0o artigo
determinado, em razao

475-N, inciso III
111 do CPC.
Veja
0 "Autor ficou corn·
com· o
0 bem
Ve;a Exa .. que o
im6vel,
comp ps
R~us". ficando ata
hQje essa"guantia
imóvel, bem com9
9S valores pagos pelos Rítus".
até hoje
sem ser reavida pelos mesmos,
mesmos. o
0 que não
nao se pode admitir face ao Principio
Prlnclplo do

Enriquecimento
Enriqueclmento .em Causa.

I

Como por inúmeras
inumeras vezes, os Réus
Reus entraram

.r,r-

em contato com o
0 Autor, inclusive através
atravas de.
de, notificações
notificac;;Oes extrajudiciais,
prestac;:ao de contas das importências
importAncias pagas e a respectiva
solicitando a prestaçao

devoluçao
devoluc;:ao dos valores, porém,
porem, todas restaram infrutiferas, conforme comprova
documentos anexos, não
nao tendo outra forma, senão
senao buscar a presente via, para
reaverem os seus direitos.
Cumpre esclarecer ainda qu§em 03 ge

2007. o
0 Autor respond§u
r§spond§u a uma das notificações
notificac;:oes extrlijudiciajs
extrgiudiciajs
setembro de 2007,
", .,

enviadas pelos réus
reus e em resposta.
resposta, o
0 mesmo solicitou "prazo de 30ltrlntaJ
30(trlnta} dias

para apurar eventuals
eventuais difecencas
diferenças entre os valgres pagos e

:98 debltgs
débitgs

Contra-Notfflgado". conforme demonstra documento em anexo.
deixados palo
pelo Contra-Notfflgado",
Veja
Ve;a

Exa..

que 0o autor admite haver

se rem apurpdas
apur§das § que elas devem ser devolvidas aos Reus.
Réus.
diferencas a serem

Cumpre

salientar

§inda
pinda

que,a
que. a

multa

determinada no acordo homologado de 30% (trinta por centol.
cento>. §stá
§sts totalmente
INCORRETA. DISCREPANTE
OISCREPANTE e EXCt;SSIVA.
EXCf;SSIVA. até
ate porgue,
porque. os Reus
Réus pagaram
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muito alam
além do valor da dlvjda e, desta forma, não
nao cabe a aplicaciilo
aplicacão de tal mulm,.
mu~
sendo que nao
não houvegualguer
houve qualquer rescisão
rescisao contratual provocada pelos
palos mesmos.
masmos.
0
asslm, mesmo que nao
Ainda assim,
não seja esse o

entendimento de V, Exa" conforme demonstra a Clausula
Cláusula ga (nona) do acordo

cumprisse com sua parte no acordo, nlo
não
homologado que, caso 0o Autor nao cumprlsse
algum
ônus a/gum
haveria onus

a ele, o0 que nao se pode admitir, devendo assim, ser

considerada isenta e, ou reduzida por V, Exa, como sabiamente entender.
v~nia para transcrever
Dessa forma, pede-se vênia

julgado de nossos tribunais, como segue:
.r-

"Ementa: RECURSO.
Apela9§O.
Apelação.
Composição
ComposiqSo amigável
am/gavel das partes, oom
dedeslstánoía do recurso. pedido expresso dedes/stfJnoia
Cláusula abusiva
acordo
Ctausu/e
abusive PrevIsta
Prev1sta no aeordo
anulada de oflelo.
oficio. - Acordo e des/st"noia
desistênoia
anu/ada
Apelação
Apelac;:ao
homologados." (TJ-SP
Oseas Davi Viana 1057974900 - Relator: Oséas
julg!ilmento
23° Câmara
camara de Direito Privado - julg!'lmento
20/02/08 - registro 05/03/08).
20102/08
g,lfós
g,ifOs
nossos.
Diante do exposto, requer:

r--

acordo
a) a exclusão
exclusao ou a isencao da multa de 30% (trinta por centol
cento) do .'acordo
homologado e. ou redycao da mesma, tendo em vista ser incorreta,
nao haver nenhum Onus
Ônus ao Autor,
discrepante e abusiva. bem como por não

exclusão ou a isencao e, ou 0o
devendo ser determinado pelo MM. Juizo a exclusao
devida porcentagem;
arbitramento da devjda
sentença, na forma do artigo 475-J
b) a intimação
intimac;:ao do Autor para que cumpra a sentenya,
do CPC;
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não seja cumprido a senten9a
sentença no prazo estipulado pelo CPC, seja
c) caso nao
concedida vista aos Réus
Reus para que requeiram a expedição
expedi9ao do mandado de
penhora e avaliação;
avalia9aO;
d) prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo demonstrativo
debito.
atualizado do débito.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
São
sao Paulo, 10 de julho de 2.008.

RITA DE cAs

'NfiG'"

E~ALHOMOLON

OAB/SP N° 202.371

M
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São PauIo,
Paulo, 15 de Janeiro
janeiro de 2008.
Sto

NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICAQAO

Ref.: PRESERVA<;:Ao
PRESERVAÇAo DE BENFEITORIAS NO IM6vEL
IMÓVEL
Att. FRANCISCO JUVÊNCIO
JUvENCIO DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante,
portador da Carteira de Identidade RG n° 6.607.248 e inscrito no CPF/MF
sob o0 n° 420.840.408-68, casado em comunhao
comunhão parcial de bens, com
MARIA DA ANUNCIAÇAo
ANUNCIA<;:Ao SILVA, brasileira, do lar, portadora da Carteira
de Identidade RG n° 8.276.044-5 e inscrita no CPF /MF sob o0 n°
037.865.558-26, residentes e domiciliados na Cidade de Aruja,
Arujá, neste
Estado, na Alameda Galaxia,
Galáxia, n° 265 - Sao
São Paulo - SP - CEP: 07400-000.

Hermenegildo Jose
José Pereira Barbosa, brasileiro,
casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 5.314.997-X e inscrito
no CPF/MF sob o0 n° 060.847.458-49, com endereço
enderec;:o comercial a
à Avenida
Ipiranga, n° 1267 - 4° andar - CEP: 01039-907 - Centro - Sao
São Paulo/SP,
de ora em diante denominado NOTIFICANTE, vem respeitosamente
notificá-lo do quanto segue.
notifica-Io

r

A presente NOTIFICAc;:AO
NOTIFICAÇÃO tem por objetivo
NOTIFICAÇAO
informar
aos
Senhores
que
foi
encaminhada
NOTIFICA<;:AO
EXTRAJUDICIAL ao advogado Dr. Marcos Vinicios F. Oliveira,
constituído pelo comprador do imovel
imóvel situado na Avenida Ipiranga, n°.
constituido
Assim, segue a referida NOTIFICAc;:Ao
1273. Assím,
NOTIFICAÇÃO do inteiro teor para seu
devido conhecimento:

"Em face da afao
ação de Reintegrafao
Reintegração de Posse,
processo n° 00.527.692-6 que tramitou perante a 13" Vara Civel
Cível
do Foro Central da Comarca da Capital de Sao
São Paulo em que
contende o0 Sr. ÉLCIO
ELCIO MORAES DE BELLI, ex proprtetarto
proprietário do
imóvel situado
imovel
situ ado na Avenida Ipiranga, n. ° 1273, imovel
imóvel esse,
adquirtdo
adquirido por seu cliente, aprovettamos
aproveitamos oportunamente para
NOTIFICA-LO que, atnda,
ainda, existem pendencias
pendências por parte do ex
proprtetarto
proprietário na afao
ação actma
acima refertda.
referida.

)~
~T
';'1

\.
I.

~ tU1
t\'\1

~j

cJ.
Vale esclarecer que, foi homologado acordo
judicial entre as partes, quais sejam, o0 ora NOTIFICANTE e o0 Sr.
ÉLCIO, sendo certo que, embora tenham si
sido
do efetuados os
ELCIO,
devidos pagamentos consignados no mencionado acordo,
cumprindo o0 ora NOTIFICANTE com sua obrigafao
obrigação contratual,
não houve por parte do então
proprietário o0 mesmo
nao
entaD proprietcirio
procedimento, eis que nao
não arcou com sua contra prestaftio.
prestação.
Assim, estando inadimplente ate
até a presente data quanto ao
ressarcimento dos valores pagos, o0 ora NOTIFICADO a fim de
resguardar o0 seu direito, proporci
proporá em breve A<;:'Ao
AÇÃO ANULATORIA
ANULATÓRIA
para a ineficácia
ineficcicia da compra e venda realizada entre 0o devedor
Élcio e os proprietarios
proprietários que venderam 0o mencionado imovel
imóvel para
Elcio
seu cliente.

((

\

Ademais, ca
be salientar que o0 Sr. Elcio
cabe
Élcio
rescindiu unilateralmente o0 contrato firmado
firm ado tacitamente com o0
Imóveis Sr. Jose
José Ernani Zarpellon e
NOTIFICANTE, o0 Corretor de Imoveis
o advogado Sr. Adalberto Castilho devidamente constituido
constituído pelo
Condominio
Condomínio dos Andradas, sendo certo que, tal conduta e
é
imóvel objeto do contrato
duvidosa, haja vista que vendeu o0 imovel
acima referido.
Outrossim, frisa-se que no momento em que o0
imovel
0 Sr. Elcio
0
imóvel fOi
foi vendido, o
Élcio estava em negociafdo
negociação com o
NOTIFICANTE, com o0 intuito de devolver-lhe a posse e a
propriedade do bem, mediante o0 pagamento de um pequeno
valor em decorrencia
decorrência do estipulado na clciusula
cláusula contratual do
acordo homologado emjuizo.
emjuízo.
Diante do descumprimento da obrigafdo
obrigação que
lhe foi imposta, constituiu em mora o
0 Sr. Elcio,
Élcio, tornando-se
devedor
de
vultosa
quantia
ao
ora
NOTIFICANTE,
caracterizando, assim, o0 direito desse, ajuizar afao
ação competente
pretensão com a devolufiio
devolução do
com o0 intuito de ver satisfeita sua pretensao
mencionado imóvel.
imove!.
Nesse sentido, e
é a presente para NOTIFICA-LO
NOTIFICÁ-LO
das pendencias
pendências oriundas desse im6vel,
imóvel, bem como adverti-lo
aquisição, eis que, como jci
já mencionad
sobre os riscos de sua aquisifdo,
anteriormente o0 NOTIFICANTE questionara
anteriorrnente
questionará em juizo
juízo quaisque
transferências de titularidades.
transferencias

~.

/
2

I\..A(V
I\,."(V

ir
I
f

decisão~-·-,!r
decisiio~-·-,!r

diapasão e não
Nesse diapasiio
niio havendo, ainda
mérito da questiio,
questão,
judicial transitada em julgado que decida o
0 merito
alertamos que o
0 referido im6vel dispoe
dispõe de um cofre forte com
dimensões denominado Casa Forte, similar as
às
grandes dimensoes

instituições financeiras, para a guarda de
utilizadas em tnstituit;oes
numerarios
0 referido cofre
numerários e objetos de valores. Sendo que, o
á quantia
devido sua estrutura possui valor de mercado superior a
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
comunicá-los que o0 bem devera
deverá
Cabendo assim, comunica·los
ser preservado no atual estado em que se encontra, não
niio podendo
o atual proprietario
proprietário em hip6tese alguma danifica·lo,
danificá-lo, bem como
destrui-lo. Nesse sentido, devera
deverá o0 seu cliente resguardar o0
destrui·lo.
referido cofre ate
a de arcar com as
até o0 final da lide sob pen
pena
avarias que o0 bem apresentar."
é a presente para notifica·
notificáDiante do exposto, e
10
lo dos procedimentos judiciais que seriio
serão tomados pelo ora
NOTIFICANTE.

disposição para
Desde logo, coloco-me ãEt inteira disposi\(Eto
eventuais esclarecimentos
esc1arecimentos que se fizerem necessarios,
necessàrios, sendo que eventual
comunicação
deverá ser encaminhada no endereço
comunica\(ao devera
endere\(o da Avenida Ipiranga, nO
Ifigênia - Centro - São
1267 - 4° andar - Santa Ifigenia
Sao Paulo - SP.

Sem mais, para o0 momento
Atenciosamente,

~
/

HERMENEGILD

JIs'E
JIs'É PERElRA
PEREIRA BARBOSA

(
I,
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SÃO PAULO
ESTADO DE SAO

COMARCA DE SANTA ISABEL - RUA FERNANDES CARDOSO - 352

RECIBO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTO
REGISTRO
APRESENTANTE:

CRIS~OPHER

TELEFONE:

PROTOCOLO:
DATA:

00007709
20/02/2008

VIERA CLARO

6283-1647

PARTE:

ANUNCIAÇÃO SILVA
FRANCISCO JUVÊNCIO
JUVENCIO OA SILVA, MARIA DA ANUNCIAcAo

NATUREZA:

NOTIFICAÇÃO
NOTIFlCAc;AO

DESPESAS:

I

ESTADO: 1 I.P,E.S.P.:
R$ 3,941
R$ 5,32
5,321

1
1

TITULOS
TÍTULOS E
DOCUMENTOS

00007438
22/02/2008

DATA:

DEPOSITO:

R$ 53,51\

T.J.
T,J. iSP:
/SP: I1
98 1
R$ 0,
0,981

I

SALDO: IR$
\R$ 0,00

OBSERVAC;AO:
OBSERVAÇÃO:

créditos do Estado de Sao
São Paulo:
OS creditos

-

TOTAL: 1
R$ 53,51
53,511

SINOREG: 1 EMOLUMENTOS: 1 NOTIFICAt;Ao:
NOTIFICAÇÃO: 1
R$ 0,981
R$ 18,691
R$ 23,601

I.P.E.S.P.

Insti;it1~ de Previdência
Insti;~~
Previd~ncia do

;0;

~~o de São
Sao \

Sindlcato dos Notarios
sao Paul
Paulo; SINOREG Notários e Registradores ~o Estado de São
de Justlça
São Paulo, serao
serão recolhidas por
JustlGa do Estado de Sao
1as.
/.

e Tribunal

l

I

declar~ que retirei o (s) dOCU~ra~O"(S)
Eu, abaixo identificado, declaro
Certidd~t~S) e a la via /
dOCU~Fo;O"(S) ou a Certidd~1rS)
deste comprovante, bem COma
COmo estou de acordo com
corn os va Ores identificados n, item despesas. '

• ENTRt;cyTDuL
ENTR.:y- TDu,
i

Data:
RG nO:

I

I

~------------------~~------------------------R%GINALDO

---

Nome:
Name: ________________________________________________________

~.

--------------------------------------------c
Assinatura:
------------------------------------------------

./

NOTIFICAC;:AO
NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL

Ret.: Acordo judicial entabulado entre as partes Hermenegildo
Ref.:
lose
Elclo Moraes de Belli
Belll (ex-proprletarlo
(ex-proprietário do
José Perelra
Pereira Barbosa e Élclo
imóvel
imovel adquirido pelo notificado)

CÍCERO
JUVÊNCIO
brasileiro,
Att.
CIcERO
JUVENCIO
DA
COSTA,
solteiro,
portador
da
de
RG
nO
comerciante,
Carteira
Identidade
na
12.273.791 e inscrito no CPF/MF sob o
0
na
nO 003.747.628-99,
casado em comunhão
comunh1lo parcial
parclal de bens, com FRANCISCA FORMIGA
PAIVA COSTA, brasileira, do lar, portadora da Carteira de
nO 18.469.987 e inscrita no CPF/MF SOb~ na
nO
Identidade RG na
078.021.628-82, residentes e domicillados
domiciliados nesta Capital, na Rua
nO 104, apartamento nO 102 - Sao
Ibituruna, na
São Paulo - SP.
c,,-_p - OLic')%OLÍc')%- 050
OSQ

Hermeneglldo
José
Jose
Pereira
Barbosa,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nO
S.314.997-X
nO 060.847.458-49, com
5.314.997-X e inscrito no CPF/MF sob 0o na
endereço
enderet;;o comercial à Avenlda
Avenida Iplranga, nO 1267 - 4 0 andar São Paulo/SP, de ora em diante
CEP: 01039-907 - Centro
Centra - Sao
notificá-lo do
denominado NOTIFICANTE, vem respeitosamente notificcHo
quanto segue.

a

Foi firmado acordo judicial entre as partes,
no
t-iermenegildo José
Jose Pereira Barbosa e Élcio
Elcio Moraes de Belli,
t-Iermenegildo
BeUi,
decorrer do processo nO 00.527.692-6 que tramitou perante a
São Paulo, ação
13 a Vara Cível
a<,;ao de
Clvel do Foro Central da Capital de Sao
reintegração
reintegra<,;ao de posse, sendo certo que embora tenham sido
efetuados os devidos pagamentos consignados no mencionado
ora NOTIFICANTE com sua obriga<,;ao
obrigação
0
acordo, cumprindo o
contratual, não
nao houve por bem o
0 Sr. Elclo
Élclo em arcar com sua
contra prestação,
presta<,;ao, estando inadimplente ate
até a presente data
quanto ao ressarcimento dos valores pagos, passível,
passlvel, portanto,

;ALOI::IU::Ur8IH
;ALOI::IU::UfSIH
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imóvel situado a
à Avenlda
Avenida
de perder o
0 direito de propriedade do imovel
Ipiranga, 1273 - Santa Ifigênia
São Paulo, estando de pleno
Ifigemia - Sao
direito configurada sua mora debitoris.
0
ora
Destarte, tendo em vista
que o
NOTIFICANTE faz jus ao ressarcimento dos valores que fora
pactuado, com os devidos juros e correções
corre~5es monetárias,
monetarias, sob
penaa de se caracterizar
pen
caracterlzar verdadeiro enriquecimento
enrlquecimento sem causa do
Sr. Élclo,
Elclo, o
0 mesmo tomará
tomara as medidas
medldas legais cabfvels.

0
Outrossim
mister
frisar
que
o
ora
a~ao
maximo de 30 dias
dlas estará
estara ajuizando ação
NOTIFICANTE no prazo máximo
cabível
cabivel contra o
0 Sr. Élcio,
Elcio, tendo como objeto da demanda a
posse do imóvel
imovel que o
0
ora NOTIFICADO adquiriu a titulo
título
permanente conforme escritura lavrada pelo 90
go Tabelião
Tabellao de
50 Cartório
Cart6rio de Registro de
Notas de Santos e registrada no 5°
Imóveis.
Im6veis.

Pelo todo exposto e
é a presente para
notificá-lo
advertí-Io dos procedimentos judiciais
notifica-Io e advertf-Io
judicials que serão
serao
0
tomados pelo ora NOTIFICANTE, e assim, evitar que o
ora
prejuizos
futuros
decorrencia
NOTIFICADO
tenha
prejuízos
em
decorrência
da
aquisição
aquisi~ao do imóvel.
imovel.

a

disposi~ao
Desde logo, coloco-me à inteira disposição
para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários,
necessarios,
sendo que eventual comunicação
comunica~ao
deverá
devera ser encaminhada no
endereço
enderec;o da Av. Ipiranga, 1267,4 0 andar.

Atenclosamente,
Atenciosamente,

*
HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PERElRA
PEREIRA BARBOSA

'I.)

~~fC~l

Reglstro
de Tltulos
Tltulos
Registro de
e Documentos
ivil'
ee C
Civil
de Pessoa Jurldlca
EMOLS

ESTAOQ
ESTADO
IPE$P
IPESP
RCIVIL
R. CIVIL
T,J

.' .

Rua
XV
Novembro,
251
. 40
Ruaandar
XV de
de. Centro
Novembro,
251
___________
4° andar· Centro
Sao
Pau!o·
, São Paulo·
• OI
CEP OI
Fon' I) 3242.4646

20,95
5,96
4,41
1:0
1,10
1,10

CO NO

1479
14,79

TOTAL

48,30
48.'30
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Se/os e taxas
/aXQS
Recolhidas pJ
pi verba
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Oficial: GERALDO JOSE
XV de Novembro, 251 - 4° andar - Centro - Cep: 01013-001
Rua xv
111\.y
Tel: (11) 3248-1080
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICA(:AO
.-~---'-~---~i1~~~~.--.,;
'-~---'-~---~i1~~~~'_-"; -.,.----,."
- " ' . - - - - , . "..-

Data: 17/09/2007

Talão
Talao

09996965

Remetente
Remelente

HERMENEGILDO JOSE PEREIRA
PERElRA BARBOSA

Destinatário
Destinatario

CICERO JUVENCIO DA COSTA

CAPIIA!.
CAPIIAL ·"'P,\·".,
""P,\'"''

,,-

'

R, IBITURUNA, 104 APTO 102
R.
SAO PAULO - SP

04302-050

NO Registro

(23S-U09)
(235-U09)

01110076

SEM ANEXO
[0------------[C1------------. . . .- .9U
Cl (1 ;-)
CERTIFICADO N2

CERTIDÃO POSITIVA
CERTIDAO
I,.,ertifico
l-ertifico e dou fe
fé que o
0
documento protocolado e registrado
reglstrado em microfilme
Q
sob o
0
n
nQ 1110076 ,foi por mim entregue, nesta data, no recinto deste Servigo
Serviço Registral,
************************************************************************

,..i?ao Paulo, 26 de setembro de 2007

destinatário I representante
destlnatario

SIMPLlCIO DA SILVA

RG.12.273.791

({

,f' íiC
/i0 ..,--~_-.I-~
--~_-.I-~ .

~/~'-'V/V

1..

.

Escr

~--~.

ente Autorizado

a

Obs,: A assinatura acima refere-se apenas à
.

W

entrega d. a .notificação
.notificaC;aO e nao
não implica na
o
0
,""esma,

-Lf
(h- -ifh
-áh . -~J---~- ____ conco~~ncia~om conteudo~a
conteúdo~a
vC
l...-C

0 do artigo 160, da lei 6015/73, o
Certifieo
Certifico mais que, nos term
termos
os do panlgrafo
parágrafo 1lOdo
0 teor
deste certificado faz parte integrante do registro acima identificado.

Siio
São Paulo, 14 de setembro de 2007.

FfU:Nül'A\Y:)
rl,'ULO PROiOCOLf.,\)O f: FfU:NQl'AIY:)

NOTIFICAÇAO
NOTIFICA~AO EXTRAJUDICIAL

Ref.: Acordo Judicial entabulado entre as partes Hermenegildo
Jose Pereira Barbosa e Elcio
(ex-proprietario do
José
Élcio Moraes de Belli (ex-proprietário
imovel adquirido pelo notificado)
imóvel

DE
CARVALHO
COSTA,
brasileira,
brasilelra,
solteira,
portador
da
Carteira
de
Identidade
RG
nO
44.785.334 e Inscrita
Inscrlta no CPF/MF sob o
0
nO 353.366.398-18,
residente e domiciliada nesta Capita I, na Rua Professora Haidee
São Paulo - SP.
Silva Martins, nO 462, Sao
LEILA
Att.
comerciante,

_; -.
('~, ('~.,J:i
,....I
1
L (3 r':':j c:
1

Hermeneglldo
José
Jose
Pereira
~Iib~~,
casado, portador da Carteira
Cartelra de Identidademi~.:,G lJlM:i
5.314.997-X e inscrito no CPF/MF sob o
0 nO 060.847.458H;99-, com
endereço
endere<.;o comercial à Avenida Ipiranga, nO 1267 - 4
400 :;~hdar<Y'ICEP: 01039-907 - Centro - Sao
São Paulo/SP, de ora e;I'I1,\idiaRe
e;I'I1,\;dia1tte
denominado NOTIFICANTE, vem respeitosamente notiflicái~lo
notiflicai~lo 0{0
2A'0
quanto segue.
to
tO
c::>
,;'1
C::>
Foi firmado acordo judicial entre as
às parHi5,
Hermenegildo Jose
José Pereira Barbosa e Elclo
Élclo Moraes de Belli,
no
decorrer do processo nO 00.527.692-6 que tramitou perante a
Ba Vara Cível
Civel do Foro Central da Capital de Sao
a<.;ao de
Da
São Paulo, ação
relntegraçl!io
relntegra<.;ao de posse, sendo certo que embora tenham sido
efetuados os devidos pagamentos consignados no menclonado
mencionado
acordo, cumprindo 0o ora NOTIFICANTE com sua obriga<.;ao
obrigação
contratual, nao
não houve por bem o
0 Sr. Élcio
Elcio em arcar com sua
presta<.;ao, estando inadlmplente
contra prestação,
inadimplente ate
até a presente data
passivel, portanto,
quanto ao ressarcimento dos valores pagos, passível,
de perder o
0 direito
dlreito de propriedade do imovel
imóvel situado a
à Avenida
Ipiranga, 1273 - Santa Ifigênla
São Paulo, estando de pleno
Ifigenla - Sao
direito configurada sua mora debitoris.

brasileiro,
braslleiro,

a

11

::

§r;;
rn,:n

~,:1(,~
;;,;:;

~i!

ri:>
r/:J

a

[j)

,., Of
(lI-' IC!Al Ol~ j-,E(;I~; iT,,) UI_ IM(J',;
IM( j',í
,.'
(',\PITA' ~3i~ll PAI.II
(.)AI.II ;)

i

(I' (

q

ri
Cl

Destarte, tendo em vista
que o
0
ora
NOTIFICANTE faz jus ao ressarcimento dos valores que fora
correções monetarias,
monetárias, sob
pactuado, com os devidos juros e correc;oes
pena de se caracterizar verdadeiro enriquecimento sem causa do
Sr. Elcio,
Élcio, 0o mesmo tomará
tomanl as medidas legais cabíveis.
cabiveis.
Outrossim
mister
frisar
que
o
ora
0
NOTIFICANTE no prazo maxlmo
máximo de 30 dlas
dias estara
estará ajulzando
ajuizando açílo
ac;ao
cabível contra o
cabivel
0
Sr. Élcio,
EICio, tendo como objeto da demanda a
posse do imovel
imóvel que o
ora NOTIFICADO adquiriu a titulo
0
título
permanente conforme escritura lavrada pelo 90
go Tabeliao
Tabelião de
Notas de Santos e registrada no 50 Cartorio
Cartório de Registro de
Imóveis.
Imoveis.
Pelo todo exposto e
é a presente para
notificá-lo e advertl-lo
notifica-Io
advertí-Io dos procedimentos judiciais que serílo
serao
tomados pelo ora NOTIFICANTE, e assim, evitar que o
0
ora
NOTIFICADO
tenha
prejuízos
prejuizos
futuros
em
decorrência
decorrencia
da
aquisiC;ao do imovel.
imóvel.
aquisição

a

Desde logo, coloco-me à inteira disposição
disposic;ao
para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarlos,
necessanos,
sendo que eventual comunicação
comunicaC;ao deverá
devera ser encaminhada no
0
endereço
enderec;o da Av. Ipiranga, 1267,4
1267,4° andar.

,'· ',) .",. '
I
'I,)

. ",.,,'
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Atenciosamente,
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HERtJlENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BAR;ijpsAi.~~
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4° Oficiai
Oflcial de Registro de Titulos
Tltulos e Documentos
Oocumentos
• Civil de Pessoa
P..so. Jurldlca
Juridic.
Rua Or, Miguel Couto,
Coulo, 44 - S30
sac Paulo

Tel.: 3241·0033·
3241-0033 - CEP 01008-010
01008·010·_ Centro
EMOI
FSTAGO
FSTi\DO

20,95

IPF~W

4,41
1,10
1,10
14,7Q
48,30

H CIVil

f.'

CONU
CGND
TO'! III
til

5,95

Selos e taxas
Hecolhldas pI
pl verba

Apresentado hoje, p~ot(lcolado e reqistmdo cm
Aprescntado
em
microfilme
5005905
mlcrofilmc sob nO

Seio
SCio Paul
PaUl

17 de setembro de 2007.

Escrovo~ 0o ~uto~adO

9991817
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40 OFICIAL DE REGISTRO DE TiTULOS
TíTULOS E DOCUMENTOS
" E OIVIL
sAc PAULO - CAPITAL
OIVll DE PESSOA JURiDICA
JURíDICA DA COMARCA DE SÃO
Of/cial.
Oficiai. JOSE
JOSÉ A LEITE DE MEoEIROS
MEDEIROS
Rua
Dr. Miguel Coulo,
Couto, 44 - Centra
Cenlro - Cep.
Cepo 01008-010
RUB Or.
Tel.' (11) 3241-0033

NOTIFICAC;AO
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
fi!! !I11
fiT!

09991817

5005905

NO DO RECIBO

NO DO REGISTRO

PR(WC!["(j' AOO
! II PR(wC!!"()!
ADO

'.J'M'WlF [)r;
t ,,J'M'WlF

17/9/2007
DATA DO REGISTRO
Certificado da(s) diligencia(s)
dlligência(s) averbado sob NO

JOSE PERElRA
PEREIRA BARB05A
BARBOSA
HERMENEGILDO l05E
REMETENTE

LEILA DE CARVALHO COSTA

8862

OESTINATARIO(A)
DESTINATÁRIO(A)

R, PROF. HAIDEE SILVA MARTINS, 462
ENOERE~O DO DESTINATÁRIO(A)
OESTINATARIO(A)
ENDEREÇO

04693-030

SAO PAULO - SP

CEP

CIDADE/ESTADO
ClDAOEjESTAOO

SEM ANEXO

(288'N22)

----------c;;o;---------------.-.---

CERTIDÃO POSITIVA
CERTIDAO

reglstrada e mlcrofllm.d.
microfilmada sob o numero
número de reglstro
registro .cima,
acima, dlrlgida
dirigida a seu destlnatarlo(a)
destlnatárlo(a) supra
,...Certifico •e dou fefé que a notificação registrada
notlfica~50

0

.ntificado, foi cumprida, na condição
condl~o abaixo assinalada:

[3 Pessoalmente, no endereço
endere<;o acima citado.

o

Pessoalmente, na serventia. Portador do documento:

o

o

Na pessoa do Sr.(a).

DNa
Na pessoa do Sr.(a).

no endere<;o
endereço acima citado,

autorização do(a)
doia) destinatario(a),
destinatário(a), na serventia.
conforme autoriza9ao

Certifico mais que, nos termos do paragrafo
parágrafo 10
10 do art. 160, da Lel
Lei 6015/73, 0
o teor deste certlficado
certificado fa.
faz parte Integrante do

registro acima identificado.

São
sao Pauio
Paulo , 27 do
de sotombro
setembro de 2007
Recebi, nesta data,
data. o
0 original da notiflcayAo
notiflcaçAo registrada sob o
0 numera
número aelma.
acima.

Obs,: A
assinatura aeima
asslnatura
acima refere-se tão
taG
somente ità entrega especifiea
específica da notificação
notifica~ao e
não impliea
nao
implica na eoneordancia
concordância eom
com o0 eonteudo
conteúdo da

mesma.

•

.
São
S~o Paulo, 14 de setembro de 2007.

NOTIFICAC;AO
NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL

Ref.: Acordo Judicial entabulado entre as partes Hermeneglldo
Jose
Elclo Moraes de Belli
José Perelra
Pereira Barbosa e Élclo
Bem (ex-proprletarlo
(ex-proprietáriO do
imóvel adquirido
im6vel
adqulrido pelo notificado)

-

Att.
WESLEY
DE CARVALHO COSTA, brasileiro,
solteiro,
comerciante,
portador da
Carteira
de Identidade
RG
nO
37.191.029-8 e inscrito no CPF/MF sob
nO 380,4¥3
380.4~.• 6.18-03,
a
~~I~~e~~~lneS, ~g~~c~:a~~o np~s~l~ _C~~~tal, na Rua PrOfeSSOra
~~I~~e~~~lnes,
professOr ita~:e

°

'c'
'C'

:~.. :~}

,+
;:"~.~.'

;"

2Dilld

'I

José
;'Bl:lrbosa I,.
Hermenegildo
Jose
Pereira ;'Bi!lrbosa
brasileiro, casa?o, .portador da Carteira de Identidade ".'" RG~ll1~( ~/II
braslleiro,
~/íl
5.314.997-X e Inscnto
inSCrito no CPF/MF sob o
0 nO 060.847,45"~49,
060.847.45,,~49, ªm?:i\'
~m?:i\'
endereço
enderelOo comercial à Avenida Ipiranga, nO 1267 - 4° a:ndaul -'.:}·I
_I.:J'!
CEP: 01039-907 - Centro - Sao
São Paulo/SP, de oraerrj di~ted I
not,fi<i:a-Io;j:lo~')
denominado NOTIFICANTE, vem respeitosamente not'fi<i:a-Io;j:lo~')
quanto segue.
.. .

a

-

I

Foi firmado acordo judicial entre as partes,
Hermenegildo Jose
no
José Pereira Barbosa e Elcio
Élcio Moraes de Belli,
decorrer do processo nO 00.527.692-6 que tramitou perante a
13 a Vara Civel
Cível do Foro Central da Capital de Sao
São Paulo, ação
a<;;ao de
relntegrac;i!o
reintegração de posse, sendo certo que embora tenham sldo
sido
consignados no mencionado
efetuados os devidos pagamentos conslgnados
0
ora NOTIFICANTE com sua obrigação
obrigac;ao
acordo, cumprindo o
não houve por bem o
contratual, nao
0 Sr. Elcio
Élcio em arcar corn
com sua
contra prestação,
prestalOao, estando inaplmplente ate
até a presente data
quanto ao ressarcimento dos valores pagos, passivel,
passível, portanto,
propriedade do im6vel
imóvel situado à Avenida
de perder o
0 direito de proprledade
lfig~nia - Silo Paulo, estando de pleno
Iplranga, 1273 - Santa Ifigênia
direito configurada sua mora debitoris.
direlto

a

-

..

•

Destarte, tendo em vista
que o
0
ora
NOTIFICANTE faz jus ao ressarcimento dos valores que fora
pactuado, com os devidos juros e corre<;5es
correções monetarias,
monetárias, sob
pena de se caracterizar verdadeiro enriquecimento sem causa do
Sr. Elcio,
0 mesmo tomará
tomara as medidas legals
Élcio, o
legais cabiveis.
cabíveis.
0
ora
Outrossim
que
mister
frisar
o
NOTIFICANTE no prazo maxlmo
máximo de 30 dlas
dias estara
estará ajuizando ação
a<;1!o
cabível contra o
cabivel
0 Sr. ElciO,
ÉlciO, tendo como objeto da demanda a
posse do imovel
titulo
imóvel que 0o ora NOTIFICADO adquiriu a título
go Tabelião
Tabeliao de
permanente conforme escritura lavrada pelo 90
Notas de Santos e registrada no 50 Cartorio
Cartório de Registro de
Imóveis.
Imoveis.

--

Pelo todo exposto e
é a presente para
notlflca-Io
advertí-Io dos procedimentos judiciais que ser1!o
notificá-lo e adverti-lo
serão
tomados pelo ora NOTIFICANTE, e assim, evitar que o
0 ora
tenha
prejuízos
futuros
decorrência
NOTIFICADO
prejuizos
em
decorrencia
da
aquisi<;1!o do im6vel.
aquisição
imóvel.
dispOSição
Desde logo, coloco-me à
cl inteira dispOSi<;ao
para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios,
necessários,
sendo que eventual comunicação
comunica<;ao deverá
deven3 ser encaminhada no
endereço
endere<;o da Av. Ipiranga, 1267,4°
1267,40 andar.

--

Atenciosamente,
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HERMENEGILDO JOSÉ
JOSE PEREIRA BARBOSA
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EMOL
ESTADO
ESTAOO
IPESP
R CIVIL
RCIVIL

lJ
COI~D

TOTAL

·.·.i.•. .

~

20.95
5.95
5,95
4.'11
1,10

1.10
14.79
48,30

Selos
SelOS e taxas
Recolhidas pl
pi verba
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4° Oficlal
Oficiai de Registro de Títulos
Titulos e Documentos
e Civil de Pessoa Juridica
Rua Or MIguel Coulo.
Couto. 44 - Sao
São Paulo
rei 3241-0033 - C[~I;l ()10Cm
()10Cltl 010 Cmnro
Centro
Apresentado hoje, protocolado e reQistrado em
microfilm.
5005904
microfiimo sob n'

I.)
i.)
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40 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS
E CIVil
JURíDICA DA COMARCA DE SÃO
sAc PAULO - CAPITAL
CIVIL DE PESSOA JURiDICA

~;

(

Of/cia!'
LE/TE DE MEDE/ROS
Oficial' JOSE
JOSÉ A LEITE
MEDEIROS
Rua Or,
Dr. Migue/
Miguel Coulo,
Couto, 44 - Centra
Centro - Cep,
Cepo 01008-010
Te!'
Tel' (11) 3241-0033

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICAC;io
09991816

5005904

17/9/2007

RECIBO
NO DO REClBO

DO REGISTRO
NO DD

DO REGISTRO
DATA DD

Certificado da(s) diligencia(s)
diligência(s) averbado sob N°

HERMENEGIlDO
HERMENEGILDO JOSE PERElRA
PEREIRA BARBOSA
REMETENTE

WESlEY
WESLEY DE CARVAlHO
CARVALHO COSTA

8863

DESTINATÁRIO(A)
DESTINATARIO(A)

SILVA MARTINS, 462
R. PROF. HAIDEE SIlVA

ENDEREÇO
DO DESTINATARIO(A)
DESTINATÁRIO(A)
ENDERE~O DD

04693-030

SAO PAUlO
PAULO - SP

CEP

CIDADE/ESTADO

SEM ANEXO

(2BB-N22)

CERTIDÃO POSITIVA
CERTIDAO
certifico e dou fé
acima, dirigida a seu destlnatarlo(a)
destlnatárlo(a) supra
Certlfleo
re que a notificação
notlfica~ao registrada e microfilmada
mlerofllmada sob o
0 número
n"mero de registro
reglstro aeima,

rol eumprida,
eondl~o abalxo
Identifieado, foi
Identificado,
cumprida, na condição
abaixo assinalada:

D Pessoalmente, na serventia. Portador do documento:

[1l Pessoalmente, no endereço
endere90 acima citado,

D

D

D
Na pessoa do 8r,(a),
DNa

Na pessoa do 8r.(a).
DNa

endere90 acima citado.
no endereço

autoriza9!!o do(a) destinatério(a),
destinatario(a), na serventia,
conforme autorização

Certlfieo mais que, nos termos do parágrafo
paragraro 11°0 do art. 160, da lei
LeI6015/73,
Intagranta do
Certifico
6015/73, 0o teor deste eertlficado
certlficado fa.
faz parte Integrante
registro
reglstro aclma
acima identificado.
idantlficado.
)

Slo
510 Paulo , 27 de selembro
setembro de 2007
~cebl.

"~

.

n.. la
notlfica~ao registrada
reglltrada lob 0o número
mimero aelm
•.
ta data, 0o original
originai da notlficaçlo
acima.

I1,

r·,

1.

#

,:xL!
,:xL.! \ :,t-X !'v Ccu~ ( ,&
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'I'
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'I

Oestlnatario{a)
Oestlnatário{a) ou S8U
seu representante

_ _ _ _._.j
:.~~;;;;/
,_.j l=_':'~~;;;;/
l=..

"(
I

/

NELSON RABELLO JUNIOR
IiOscrevente
iiOscrevente Autorizado

Obs.: A assinatura
aeima
acima refere-se tao
tão
somente à entrega especifica da notificação
notifica~o e
não implica na eoncordancia
concordância com o
nao
0 conteúdo
eonteudo da
mesma .
mesma.

a

.

--------------------------------~..
--------------------------------~.

:.11. R.T "J" M!CHOF lLME
ILME Mo .1.:338,2111

}oc~ ~');'\'
São Paulo, 13 de janeiro de 2008.
Sao

NOTIFICAÇÃO
NOTIFICA~AO EXTRAJUDICIAL

Ref.
PRESERVAC;AO DE BENFEITDRIAS
Ret. PRESERVAÇÃO
BENFEITORIAS NO IMOVEL
IMÓVEL
ATT: MARCOS VINICIOS F. OLIVEIRA, brasileiro, advogado, com
.r.1'"-

endereço
Araújo, n.o 167 - Água
endere~o comercial na Rua Maestro Gomes de Araujo,
Agua
Fria - Sao
São Paulo - SP - CEP: 02332-020, de ora em diante denominado

NOTIFICADO.
HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nO 5.314.997endere~o
X e inscrito no CPF/MF sob 0o nO 060.847.458-49, com endereço
comercial à Avenida Ipiranga, nO 1267 - 40 andar - Centro - Sao
São PauloSP,
de
ora
em
diante
denominado
NOTIFICANTE,
vem
NOTIFICÁ-LO EXTRAJUDICIALMENTE do quanto
respeitosamente NOTIFICA-LO
segue:

a

Em face da ação
a~ao de Reintegração
Reintegra~ao de Posse,
processo nO 00.527.692-6 que tramitou perante a 13 a Vara Clvel
Cível do
Comarca
São Paulo em que contende o
Foro Central da Coma
rea da Capital de Sao
0 Sr.
ÉLCIO MORAES DE BELLI, ex proprietario
ELCIO
proprietário do imovel
imóvel situado na Avenida
Ipiranga, n.o 1273, imovel
imóvel esse, adquirido
adqUirido por seu cliente, aproveitamos
NOTIFICÁ-LO que, ainda, existem pendencias
pendências por
oportunamente para NOTIFICA-LO
proprietário na a.;ao
parte do ex proprietario
ação acima referida.
Vale esclarecer que, foi homologado acordo
judicial entre as partes, quais sejam, 0o ora NOTIFICANTE e o
0 Sr. ÉLCIO,
ELCIO,
ten ham sido efetuados os devidos pagamentos
sendo certo que, embora tenham
0 ora NOTIFICANTE com
consignados no mencionado acordo, cumprindo o
sua obriga<;ao
obrigação contratual, nao
não houve por parte do entaD
então proprietario
proprietário o
0
mesmo procedimento, eis que não
nao arcou com sua contra prestação.
presta~ao.
até a presente data quanto ao
Assim, estando inadimplente ate
ressarcimento dos valores pagos, 0o ora NOTIFICADO a fim de
resguardar o
0 seu direito, propora
AÇÃO ANULATORIA
ANULATÓRIA para a
proporá em breve Ac;.'AO
ineficácia da compra e venda realizada entre 0o devedor Élcio
Elcio e os
ineficacia
proprietários que venderam o
proprietarios
0 mencionado imóvel
imovel para seu cliente.

(

•

:O,.R.i
:O).R.i .l.
.].

~ICROnLK£
~ICROnLKt ~Q.t.SJ8.2BS

Ademais, cabe salientar que o
0 Sr. Élcio
Elcio rescindiu
unilateralmente o
0 contrato firmado tacitamente com o
0 NOTIFICANTE, o
0
Corretor de Imoveis
Imóveis Sr. Jose
José Ernani Zarpellon
zarpellon e 0o advogado Sr.
Adalberto Castilho devidamente constituído
constituido pelo Condomínio
Condominio dos
e duvidosa, haja vista que
Andradas, sendo certo que, tal conduta é
0 imóvel
im6vel objeto do contrato acima referido.
vendeu o

0
Outrossim, frisa-se que no momento em que o
imóvel
imovel foi vendido, o
0
Sr. Élcio
Elcio estava em negociação
negocia<;;ao com o
0
NOTIFICANTE, com o
0 intuito de devolver-lhe
devolver-Ihe a posse e a propriedade do
0 pagamento de um pequeno valor em decorrência
decorr€mcia do
bem, mediante o
estipulado na cláusula
clausula contratual do acordo homologado em juízo.
juizo.

obrigação que Ihe
lhe
Diante do descumprimento da obriga<;;ao
foi imposta, constituiu em mora o
0 Sr. Elcio,
ÉICio, tornando-se devedor de
vultosa quantia ao ora NOTIFICANTE, caracterizando, assim, o
0 direito
a<;;ao competente com o
0 intuito de ver satisfeita sua
desse, ajuizar ação
pretensão com a devolução
pretensao
devolu<;;ao do mencionado imovel.
imóvel.
Nesse sentido, e
é a presente para NOTIFICA-LO
NOTIFICÁ-LO
das pendencias
pendências oriundas desse im6vel,
imóvel, bem como adverti-Io
adverti-lo sobre os
riscos de sua aquisi<;;ao,
aquisição, eis que, como ja
já mencionado anteriormente o
0
NOTIFICANTE questionara
questionará em juizo
juízo quaisquer transferências
transferencias de
titularidades.

Nesse diapasão
diapasao e não
nao havendo, ainda decisão
decisao
judicial transitada em julgado que decida o
0 mérito
merito da questao,
questão,
alertamos que o
0 referido imóvel
imovel dispõe
disp6e de um cofre forte com grandes
dimensões denominado Casa Forte, similar as
às utilizadas em institui<;;6es
instituições
dimens6es
financeiras, para a guarda de numerários
numerarios e objetos de valores. Sendo
que, 0o referido cofre devido sua estrutura possui valor de mercado
á quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
superior a
comunica-Ios que o
Cabendo assim, comunicá-los
0 bem deverá
devera
nao podendo o
0
ser preservado no atual estado em que se encontra, não
atual proprietário
proprietario em hipotese
hipótese alguma danifica-Io,
danificá-lo, bem como destrui-Io.
destruí-lo.
Nesse sentido, deverá
devera o
0 seu cliente resguardar o
0 referido cofre até
ate o
0
final da lide sob pena de arcar com as avarias que 0o bem apresentar.

/

t

')c.f<'.T.J. M:CROFILHE
M!CROFILHE No.L838.288
')c.i<'.T.J.

•

e

Diante do exposto, é a presente para notificá-lo
notifiea-Io
proeedimentos judiciais
judieiais que serão
serao tomados pelo ora NOTIFICANTE,
dos procedimentos

a

Desde logo, coloco-me
eoloeo-me à inteira disposição
disposi<;ao para
esclarecimentos que se fizerem necessários,
neeessarios, sendo que
eventuais eselareeimentos
eventual comunicação
eomuniea<;ao deverá
devera ser encaminhada
eneaminhada no endere<;o
endereço da Avenida
0
Ipiranga, nO 1267 - 40
4 andar - Santa Ifigenia
Ifigênia - Centro - São
Sao Paulo SP.

Sem mais, para o
0 momento

Ateneiosamente,
Atenciosamente,
,c..,
<',

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA

lA' 'Y
Rua o_n_GI_al_'~_'D_U_A_R_D_O_K_U_H_LM_A_N_N_J_U_N_Q_U_E_IR_A_F_R_A_NC_O
xv
XV de Novembro,
andar - Centro - Cep: 01013-000
__________________~;I'.·rt\'"
Tel,'
3104-8434

10
TÍTULOS E DOCUMENTOS
1000 OFICIAL DE REGISTRO
DE TITULOS
,
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO - CAPITAL
Rua
__________________
L..
L.

de Novembra, 244 - 6° andar - Centra - Cep: 01013-000
__________________
Tel,' (11) 3104-8434

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICA<;AO
Data: 15/02/2008

Talão
Talao

10453241

Remetente

PEREIRA BARBOSA
HERMENEGILDO JOSE PERElRA

Destinatario
Destinatário

MARCOS VINICIOS F. OUVElRA
OUVEIRA
R MAESTRO GOMES DE ARAUJO 167 AGUA FRIA

02332-020

SAO PAULO - SP

SEM ANEXO
NO Registro

CERTIFICADO N°00011475

(041-X10)

01838288

.......

_...

_----------

._--

CERTIDÃO POSITIVA
CERTIDAO
Certifico e dou fe
fé que o0 documento protocolado e registrado em microfilme sob
foi por mim entregue ao la)
lá)
destinatário la).
o
n°
01838288,
seu lua)
destinatario

EM CARTORIO.
CARTÓRIO.

i

São Paulo, 20;de
Sao

~liJereiro de 2008

,., ; z1

I

Cl-ENIO DE AAAUJO
ARAUJO GUILHERME

,'/'·le EsCREVENTE
ESCRE'JENTE Al/TORiZADO
"/,', /' "I,iC
"

/ / destinatario
destinatário I
Sao
São Paulo,

r~s~ntante

olO / ~

,
,'
'(
I

!

/
/

CARTORIO
,
Escrevente Autorizado

/Qod1

a

Obs.: A asslnatura
assinatura acima refere-se apenas à
notificação e não
entrega da notificac;ao
nao implica na
0 conteúdo
conteudo da mesma.
concordancia com o
concordância
0 do artigo 160, da lei 6015/73, o
parágrafo 1lOdo
Certifico mais que, nos termos do paragrafo
0 teor
deste certificado faz parte integrante do registro acima identificado.
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mat/lcula
matricula

49.612

Ilena
ficha - ,

02 )

São Paulo,
Sao

18

de

da ficha 01vo.01vO.-

PieD. AuIifIIr

****

*****

-O':I'I\':""~-)

,~.,(.
,ç"",

,,,,·,,t:
'",-'1t:

/
1997

R. 05 - M.

:~I J'i)I.,
Jí)\·'

*****,

Por escritura de 21/11/1997, lay
lav da no Servico de Registro
Civil e Anexo do Distrito de
deia, Comarca de Barueri,
deste Estado, no Livro nO 174 as
f1s. 285/289, os
às fls.
proprietários HERMENEGILDO JOst PERElRA
proprietarios
PEREIRA BARBOSA, e sua
mulher MARt!
MARLI ZUCATTO BARBOSA, ja
já qualificados, sendo ela
representada por ele, nos
nOB termos da procuracao
procuração referida no
titulo, transmitiram por VENDA feita a ELCIO MORAES DE
BELLI, brasileiro, solteiro, maior, empresario,
empresário, RG nO
4.259.346-SSP/SP, ClC
CIC nO 507.951.128-15, residente e
domiciliado na Alameda Topazio,
Topázio, nO 991, Alphaville
Residencial 09, na Cidade de Santana de Parnaiba,
Parnaíba, deste
preço de R$
Estado, o0 imóvel
imave1 objeto desta matricula, pelo preco
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ficando
facultado aos vendedores, o0 direito de se arrependerem da
com o0 artigo 1.140 e
venda ora efetuada, de conformidade corn
seguintes do COdigo
Código Civil Brasileiro, dentro d(l
d€l prazo e3
meses, a contar da data do titulo, e nesse ca
os
deVOlverão ao comprador, a importa
importâ ia ora
vendedores devolverao
recebida, devidamente corrigida pelo IGP/M (indic Geral d
Preços
no
Mercado) , a
Mereado)
à epoea
época em que
eorrer
correr o0
Precos
arrependi nt, e acrescida dos juros de 12% ao
comprador t ha ldo corn
com
ainda,
to as as despesas que o0 eomprador
lavra ra
escritura, sisa, registros,'
erbacoes,
erbações,
aões
cert . aoes
quaisquer outras desde que devidamente
GWIOI'
WAGNER CMrSI'
51.....

****

****

de janeiro de 2001
Av. 06 - M. 49.612, em 19 dejaneiro

)

,

Procede-se a presente averbay!o,
averbação, nos le
te
ao
00 item
ítem 47.
47, letra "e" das Normas de
Serviço
Serviyo da
cia E. Corregedoria Geml
Gemi da Justiya
Justiça (prov. CG. n° 20/93), para constar que a
(continua no verso ...)
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transcriy8.o
transcrição n"
nO 62.174 que originou a abertura desta matrlcula,
matrícula, foi feita no Lv, 3-CM em

»,
d.. d. 12 d. d=mbro d. 1 9 6 n",

AL~o~(J~s
DA COSTA
Escri~ente Autonzada
AutOrizada
R. 7 149,612
/49.612 venda e compra

Em 23 de julho de 2007 - Pro\.
Prot. 201522 (11/07/07)
Pela escritura de 03 de julho de 2007, lavrada pelo 9.·
9.° Tabeliao
Tabelião de Notas de Santos,
Pcla
neste Estado, no Livro n.· 8104, pagina
página n." 277, o0 propriet:lrio
proprietário [LC[O
ÉLCIO MORAES DE I',
já qualificado, transmitiu por venda feita a: 1) FRANCISCO JUvENCIO,"<l
JUVÊNCIO,"<l
BELLI, ja
6,607.248/SSP-SP, CPF 420.840.408-68,
DA SILVA, brasileiro, comerciante, RG 6.607.248/SSP-SP,
casado sob o
0 regime da comunhao
comunhão parcial de bens, na vigencia
vigência da lei n.· 6.515177,
6.515/77, corn
com
ANUNCIAÇÃO SILVA, brasileira, do lar, RG 8.276.044-5/SSP-SP,
MARIA DA ANUNC[A<;AO
Arujá, neste Estado, na
CPF 037.865.558-26, residentes e domiciliados na cidade de Aruja,
Galáxia, n."
n.O 265; 2) CteERO
CÍCERO JUvENCIO
JUVÊNCIO DA COSTA, brasileiro,
alameda Gallixia,
comerciante, RG 12.273.79\1SSP-SP, CPF 001747.628-99,
003.747.628-99, casado sob 0,
o, regime da
comunhão parcial de bens, na vigencia
vigência da lei n.. 6.515/77, corn
com FRANCISCA
comunMo
FORMIGA PAIVA COSTA, brasileira, do lar, RG l8.469.987/SSP-SP, CPF
078.021.628-82, residentes e domiciliados nesta Capital, na ma Ibitumna, n.· 104,
n.o 102; 3) WESLEY DE CARVALHO COSTA, brasileiro, solteiro,
apartamento n."
maior, comerciante, RG 37.191.029-8/SSP-SP, CPF 380.438.618-03, residente e
nestaa Capital, na rua Professora Haidee Silva Martins, n."
n.o 462; e 4)
domiciliado nest
LEILA DE CARVALHO
CARV ALHO COST
A, brasileira, solteira, maior, comerciante, RG
COSTA,
44.785.334/SSP-SP, CPF 353.366.398-18, residente e domiciliada nesta Capital, na rua
Professora Haidee Silva Martins, no"
n." 462,
roporção de 2/6 do imovel
ropor9ao
imóvel objeto desta
/
matrícula, para cada urn
matricula,
um dos compraaores
compradores pelo preyo
preço de R$ 280.000,00. Valor
atribuido pe
la PMSP: R$ 105.063,00. '
pela

,
.,SÉRGI
,.SERGI

!

~O

OficialRegistrador

Av. 8 149,612
49.612 erro evident
Em 26 de julho de 2007
> Nos termos
tennos do artigo 213, inciso I, alinea
alínea "d' da Lei 6.015173, procedo a
à presente
Continua Da
ncha 63
na ficha

------

----------

])o(~

"'''''''''''".
"'"""""". ,,"""

~

t-1VRO
t-IVRO N.·
No' 2 - REGISTRO
GERAL

J l(' J

( ' matricula,

/ : ( ' matrlcula
1 49.612
49. 61~)

/..,..... _--

.

5,' CARTÓRIO
CARTCJRIO DE REGISTRO DE IMóvEIS
IMOvEIS
de Sao
São Paulo

( ' ficha
flcha

01

n2

Sao
São Paulo,

09 de

Abril

de 19

86

IdJ_~M;OlVE:;::;:L=:
ic"7l::ic
7!; J IMOVEL: :;:Lo::::J~'
Lojaa-n::2;:::;:02=,:;loc--:al::-:l-z-a-d:-a-n-o--p-a-v-:-im-e-nt:-o~térr-re-o---=-do-;:;-Ed-:-:l:-:f:7"
02, local1zada no pavimento terreo do Edlfic:ic

.'

,

~ dos Andradas, sito à Av. Ipiranga, 1.273, no 55ºQ Subdistrito,·
~
A'
,

a

Santa Efigenia, corn
com uma area de 160,OOm2, mais a area da gal~
ria corn
corres •
com 100,OOm2, perfazendo um total de 260,00m2, e corres·
pondendo-lhe a parte ideal de 13,80296 no terreno.
CONTRIBUINTE: 008.094.0021-9
PROPRIETARIO:
PROPRIETÁRIO: BANCO NACIONAL DE CRtDITO
CReDITO COOPERATIVO S/A-BNCC,
,
corn
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, a
Av. Franklin Roosevelt, 39.
REGISTRO ANTERIOR: transcri990
transcrição 62.174 deste Cart6rio.
Cartório.

~

IlIIW.OO JOst MONTEALWO

~~

-....- ....-.u

R. 1 - M. 49.612, em 09 de Abril de 1986
Pela escritura de 06/03/86 do 55ºQ Cartorio
Pala
Cartório de Notas desta Cap1
tal, Lv. 2150, fls. 58. BANCO NACIONAL DE CRtDITO COOPERATIVO
S/A.BNCC,
Instituig90 financeira pública
publica federal. corn
S/A-BNCC, instituição
com sede no
Palacio
4Q andar, Setor Bancario
Palácio do Desenvolvimento, 4º
Bancário Norte, Brasília-DF. e agencia nesta Capital. à Rua Bela C1ntra,
Cintra, nnQQ
Brasflia-DF.
preço
1.196. C.G.C. 33.618.810/0003-27, vendeu 0o imóvel.
imove1. pelo pre90
de Cz$ 21.000.00 (Vinte
(vinte e urn
um mil cruzados). a SERVICO
SERVIÇO NACIO JUSTIÇA E 1~0
NAL JUSTICA
N1tO VIOL~NCIA, sociedade Civil e, filé.ntrópica,fllantropica,sem fins 1ucrativos,
lucrativos, corn
com sede nesta Capital, a Av. Ipiranga,1.267, 12
lº andar, C.G.C. 49.474.182/0001-21, em cumprimento ao
contrato'
particular de compromisso de 13/5/1983, não
contrato'particular
nao registrã
registr~
do.
RINALDO JOS~ MONTEALBAHO
\h&.
Registrado por,
_
.. A.........

a

Av. 02 - M. 49.612, em 19 de dezembro de 1995

A vista do requerimento datado de 07 de dezembro de 1995, e
Assembléia Ordinaria
Ordinária e Extraordinaria
Extraordinária realizada da Ata da Assemb1eia
dias 24, 25, 26, 27 e 28 de Julho
julho de 1991,
registrada

> nos

-continua no verso,")

G.1-- .

~
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r matrlcula
matricula
49.612

)

, c~c~a-)
/

verso

,/
/

/

Ofício de Registro de Pessoas Juridicas
Jurídicas de rasilia-DF,
no 1Q
IQ Oficio
procedo apresente
à,presente a erbacao
sob nQ 1.514 em 17/03/1988, procede
pa
denominação social correta da roprietaria
ra constar
cons tar que a denominacae
SERVIÇO
SERVICO NACIONAL JUSTIÇA
JUSTICA E HAo
NAo VIÔL!NCIA
VIOLbCIA - SE M BRASIL
e '
e'
supra.
-o co"mo, ,c,ons~oudo título que deu origem
(nu
:,i~~' tiMo quo d,n odg,• •o I ....::::::"'.

e

~~~:o>
~
'____

, l.s.

ANITA KAZUKO NJv

WAGNEIt

'.
"

QI~NNELLA

e.",
....t. Auttrb.lf.
Autorl ....
E.Cl'tvtnt.

EecrlYtnt.
Eeer'Ylot,

****

***

****

Av. 03 - M. 49.612, em 19 de dezembro d
07/- 2/1995 e da Ata
A vista do requerimento datado de 07/'

A~

sembleia
semb1éia Ordinaria
Ordinária e Extraordinaria
Extraordinária realizada aos 24, 5, £6/
2-6/
julho de 1991, devidamente registrada no Q o(i
o(í
27 e 28 de ju1ho
cio de Registro Civil das Pessoas Juridicas
Jurídicas de' Bra lia-DF-;
Ha-DF-;
sob nQ 1.514 em 07/08/199i, procedo aà presente av bagao
bagão pa
ra constar
cons tar que a proprietaria
proprietária SERVICO
SERVIÇO NACIONAL J T 'A E NAO
NAÕ
atualmente corn
com sede
rasília VIOL~NCIA - SERPAJ/BRASIL, atua1mente
rasilia
OF,
DF, no SDS, Edificio
Edifício Venancio
Venâncio V, sala 313, ins 'ta no CGC/
MF sob nQ 49.474.182/0001-21, 'alterou
-alterou sua den naQao
nação social
para SERVICO
SERVIÇO PAZ E JUSTICA
JUSTIÇA - SERPAJ/BRASIL.

_10~(('~oJl
ér'~oJl ,

WAGNER Gr~"'NELU
GI~"'NELU
E'er,v,n.t.
E'cr,ven.t. AlJtoriraao
Autorizado

A~_
****

****

R. 04 - M., 49.612, em 18 de dezembr

1997

Por escritura de 21/11/1997, lavra a no Servico
Serviço de Registro
Distrito
Ci vil e Anexo no Distr
i to de Aldeia, Comarca de Barueri,
deste Estado, no Livro nQ 174 as
às fls. 281/284, a
proprietária SERVICO
SERVIÇO PAZ E JUSTICA
JUSTIÇA - SERPAJ /BRASIL, Ja
proprietaria
qualificada, transmitiu por VENOA
qua1ificada,
VENDA feita a HERMENEGILDO JOS~
PEREIRA BARBOSA, despachante, RG nQ 5.314.997-X-SSP/SP, Cle
PERElRA
CIC
nQ 060.847.458-49, e sua mulher MARLI ZUCATTO BARBOSA,
comerciante, RG nQ 2.967.824-9-SSP/SP, ele
CIC nQ 216.785.298comunhão
34, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhao
universal de bens, antes da Lei nQ 6.515/77, residentes e
domiciliados
à rua Jose
José Alves Cunha Lima, nQ
domici1iados nesta Capital, a
461, sendo ela representada por ele, nos termos da
procuracao
procuração

referido.

matricula,

preço de R$
pelo precode

no
na

t1't.ulo,

o0

imovel
imóvel

300.000,00

>

-continua na ficha 02-

objeto

desta

(trezentos mil

.:)i:,'\q~
.:)i:"íq~
.).\\r~ ~N·":'

,<,(!

/
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LlVRO
LIVRO N.· 2 - REGISTRO GERAL

5.· OFICIAL DE REGISTRO DE IM6vEIS
IMÓVEIS
de S~o Paulo
10
ao Paulo,

26 de julho de 2007

averbação
averbayllo para corrigir erro
eITO eviqente uma vez que, revendo a escritura que originou o0 R,
7 desta matricula,
matrícula, arquivada pOt:.meio
pÔ\:..meio de processo eletronico,
eletrônico, em 23/07/2007, verifica-se
que o0 imóvel
im6vel foi adquirido na proporção
propor9ao de 2/6 para cada um
urn dos compradores
qualificados no itens"
itens "1"
I" e "2", e 1/6 para cada urn
um dos compradores qualificados no itens
"3" e "4", e nllo
não coma
como constou,
./'"';

-

, até a data
, integralmente noticiados na presente cópia; CERTIFICO ainda, que, a presente
i
é reprodução autêntica da ficha a que se refere, extrafda nos termos do parágrafo 1°do
.19 da lei n'6.015/73.

Paulo, 27 de agosto de 2008.
Maria da Glória M. Milani,Escrevente.

•

Imóveis de
da Capital desde 01/01/1072
01/01/1Q72 ate
até a
025° Subdistrlto ~ Pari pertence ao 5° Registro de Im6wis
presente data, tendo pertencido anteriorrnente
anteriormente aos 15° e 3° Reglstros.
Registros. O
0 5° Subdistrito ~ Santa
Efigenia
Efigênia pertence ao 5° Registro de Im6veis
Imóveis de
da Capital desde 21/11/1942 ate
até a presente data,
tendo pertencido
pertoncido anteriormente
snteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O
0 7° Subdistrlto .• Consolação
ConSOlStf80
perteneeu ao 5' Registro de Imó""is
Im6-.e;s da Capital de 2611211927
pertenceu
26/12/1927 I!
à 09/08/1931, passando
novamente a pertencer ao 5° Registro de Im6veis
Imóveis da
de Capital de 02103/1 032 ate
até a presents
presente data,
anteriormente 8a esses dois períodos
ao 4
tendo pertencido anterlormente
oerfodo$ 80
4°0 Realstro de Imóveis
Im6veis

""----------------

-----------------_

. . _.~-~._ .. _.
.------------------"-"--~"--"--

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
OIREITO DA
OA 36" VARA CÍVEL
ciVEL DO
FORO CENTRAL DA
OA COMARCA DA
OA CAPITAL- SP.

Processo nO 99.885.889-7

CONDOMÍNIO
CONDOMINIO EDIFÍCIO
EDIFicIO DOS ANDRADAS e
OUTROS,
ELCIO MORAES DE BELLI, nos autos da A«;AO
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
litigam
REINTEGRAC;AO DE POSSE, em fase de EXECUÇÃO
EXECUC;AO que Iltigam
Juízo, veem
vêem mul
mui respeitosamente perante
perante esse MM. Juizo,
amigável para coloram
colorem fim na
V.Exa., noticiarem a composição
composic;ao amlgavel
demanda, bem como a extinção
extin~ao do felto
feito nos seguintes termos:

1- Tendo em vista 0o pagamento Integral da divida
dívida pelo reu,
réu,
irrevogável quitação
com a total e irrevogavel
quita~ao de todo o
0 montante do
débito em aberto, com adlmpl.mento do prlnc;;lp.l, do.
doa Juro.
debito

morat6rlos, correçao
moratórios,
corret,;ao monetarla,
monetária, honorarlos
honorários de sucumbancl" e
custas processuais, as partes vem pela presente requerer à
€I
conseqüente extinção
conseqüentemente
V.Exa., a consequente
extlnc;So da ação
acliio e consequentemente
da execução
execuC;ao de sentença
sentenc;a nos termos do artigo 794, I,
1, CPC.

----------------_

~.-._------. . ~.-.--------

~

- _,c:

.,;:-'~

"

2- Como o
0
pagamento se dera em unlca parceia
parcela do valor
calculado ate
11'112;' corrente, havendo
até a taxa condominiai
condominial do 11'1ê"
quitac;ao total
ate
rnesrno
das verbdS
veriJds sucurnuenciais,
quitação
até mesmo
sucumuenciais,
desistem os autores neste ate
ato de qualquer recurso bem coma
como
requer-se 0
Cl
baixa junto ao Serviço
Servic;o de
o arquivamento e a
Proteção
Protec;ao ao Credito
Crédito e ao r. dlstrlbUldor.
distribUidor.

Termos em que,

,...

Pedern Deferimento.
Deferirnento.
Pedem
Baruen,
Baruerr,

LJj

J~

de 2.004.
::'t:!ternl.lro ue

A..:.4_ 111> .... l!Wd"4<1
l!Wd"4.
CPF/MF 008.266.138/37

AI.I>llHh
Al.l>l"~h

c!,. •• ~lI. ..
C!,.

OAII/5P 24.S95
24.595
OAII/SP

J.,J,:. ll4M 8.,c:U.
a."c:U.
OAB/SP 105.105

~~a..C{u.
OAB/SP 110.897

H...,....
H~

¥.... , .. f ..,.,
..... 2..".
A.. ~-,
,.,.,.,.
OA8/SP.54·.323

F".wt
•.Jsc Fe..e."*,,
F".wt.zAA
Fe..e.",.•
OAa/sp
oAa/sp 212.954

l"agma

1

ae I..

• : ~ 1 • _',' ,

Segurança
Seguran9a
De:
Para:
Enviada em:
Assunto:

"elcio" <elciomb@lerra.com.br>
<elciomb@terra.com.br>
<seguranca@pereirabarbosa.com.br>
sabado,
sábado, 18 de dezembro de 2004 11 :55
Decoração de Natal
Fw: Decorac;lio

____ Original Message - From: Eduardo de Abreu

To: REll.~!9b<trbo~ª@QE1!eirabarbosa~QQm.1;l.!
REll.~!9b<trbo~\l@QE1!eirabarbosa~QQm.1;l.!
Cc: rugQ
ruQQ

Sent: Saturday, December 18, 2004 10:42 AM
Subject: Decora<;:!io
Decoração de Natal

Sr. G.ildo, conforme combinado com o
0 Sr. Elcio, estou encaminhando a proposta de
decoração de natal da loja em questão
questao
decora<;ao
,-..

Por favor entrar em contato comigo para esclarecimento de detalhes.
Obrigado
Arq. Eduardo deAbreu

9235-3156

\

\\
\

18/12/04
18112/04
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OESPA{

No virus found
outgoing message.
fOllnd in tl11S olltgoing
Anti- Vírus.
Virus.
Checked by A VG AntíVersion 70296! VIrus
Vlrus Database 26560 - Release lJate:
Date: 17/12/2004
\7112/2004
Versíon

I18/
8i 12;04

A
PROXIMA
PRÓXIMA
FOLHA
,
ESTA
ILEGiVEL
ILEGíVEL
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ADALBERTO CASTILHO
.1

advogado

36CV
EXMO. SR. DR.
OR. JUIZ DE DIREITO DA 36" VARA CiVEL DA COMARCA DA CAPITAL

Processo nO 000.99,885889-7 - Sumario
Sumário
Autor: Condominio
Condomínio Edificio
Edifício dos Andradas
Réu: Elcio Moraes de Belli
Reu:

CONDOMlNIO EDIFICIO DOS ANDRADAS, de um lado, na
síndico ANILSON MARlO
MARIO CRlVELARO.
qualidade de autor e credor, ora representado pelo seu sindico
brasileiro, casado, empresario,
empresário, RG 8.770.306-3-SSP/SP, CIC 008.266.138137,
008.266.138/37, e por seu advogado ao
final assinado;
ELCIO MORAES DE BELLI. brasileiro, solleiro,
solteiro, maior, empresario,
empresário,
Valência, 65, Alphaville, Residencial 0,
O,
RG 4.259.346-SSP/SP, CIC 507.951.128-15 residente na AI. Vall!ncia,
Santana do Pamaiba,
p~r si e por
p~r seu
Pamalba, de outro lado, na qualidade de reu,
réu, neste ato representado por
advogado ao final assinado.
ADALBERTO CASTlLHO,
CASTILHO, brasileiro, casado, advogado, OAB
24.595, CIC
elc 002.484.018/15;
002.484.018115; JUUO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTlLHO,
CASTILHO, brasileiro, casado, advogado, OAB 105.105,
CÉLIA CASTlLHO,
CASTILHO, brasileira, solleira,
solteira, advogada, OAB 110.897, CiC
CIC
CIC 057.066.248/60
057.066.248160 e REGINA CELlA
100.689.988/05,
100.689.988105, todos com endereço
endere~ na Rua Maria Curupaiti, 440, na qualidade de credores
advogados,
COMPUSERAM·SE EM ACORDO, de livre e espontanea
espontânea vontade, tudo como segue:

BREVE HISTORlCO
réu e
é proprietario
proprietário do im6vel denominado Loja n° 02, localizada
1- O
0 reu
no pavimento tarreo
térreo do Ediflcio dos Andradas, sito à Av. Ipiranga, 1.273, no 5° Subdistrito, Santa
Efigênia, nos lennos
Efigl!nia,
tennos da matricula 49.612 - R. 05, do 5° Serviço
Servi~ de Registro de Imóveis
lm6veis de São
sac Paulo,
conforme certidAo
conforrne
certidão de lis.,
fls., e esta
está em debito
débito com as parcelas de despesas de condomlnio e raleios
rateios
para obras, fato que deu origem a
à presente ação,
ac;ac, que culminou com sentenca
sentença que reconheceu o
0
pleito inicial.

a

DO ACORDO

Rua Mada
Maria Cpmpeftl 410 -

"'*u - s. PagIo - Cu
Cep Ul-OOO - FwIFg 6980.8!9! e §9SO.1777

ADALBERTO CASTILHO
2

advogado

dívida atual e
é de R$ .................., conforme planilha de calculo
cálculo
2 - A divida
são devidos ao autor,
anexa, que faz parte integrante do presente acordo, sendo que R$ ................... sac
aut~r,
Condominio
Condomínio Edificio
Edifício dos Andradas, e R$ ..................... sac
são devidos diretamente aos advogados do
condomínio, Dr.
condominio,
Or. Adalberto Castilho, Dr.
Or. Julio Cesar
César Castilho e Ora. Regina Celia
Célia Castilho, a titulo de
honorários de sucumMncia.
sucumbência.
honorarios
Réu se compromete a pagar a divida
dívida íntegral
3 - Neste ato, o
0 Reu
integral acima
referida, nas seguintes condiylles:
condições:
CONOOMINIO:
PAGAMENTOS AO CONDOMINIO:

a)

através de .......................... parcelas de R$ ................., cada uma, venciveis
vencíveis
R$ ................atraves
mês, a primeira delas nesta data, a segunda no dia ..................., e
nos dias cinco de cada mes,
as demais nos mesmos dias5
días5 de cada mes
mês seguinte, ate
até finalliquidac;ao
final liquidação desta serie;
série;

b)

R$ ......... , atraves
através de uma única
(mica parcela, 30 dias ap6s
após o
0 vencimento da ultima
última parcela da
sene
série referida na letra 'a', supra.

PAGAMENTOSAOSADVOGADOS
PAGAMENTOS AOS AOVOGAOOS
c)

R$ .............. atraves
através de ..................... de R$ ....... cada uma, venciveis
vencíveis nos dias
días cinco de
cada m6s,
mês, a primeira delas nesta data, a segundano
segunda no dia ................ :.. , e as demais nos
mês seguinte, ate
até finalliquidac;ac
final liquidação desta serie;
série;
mesmos dias 5 de cada ml!s

d)

R$ ....... através
atraves de uma única
unica parcela, 30 dias ap6s
0 vencimento da ultima
após o
última parcela da
série referida na letra 'c', supra.
serie

4 - Todas as parcelas da ciausula
cláusula anterior serao
serão acrescidas de juros
de 1% ao m6s
mês (base """"",,), mais correção
correc;ao monetaria
monetária calculada pela aplicação
aplicac;ao das variações
variayOes do
índice do IGPM (base """""""").
""""""",,).
Indice

5- F
Faz
az parte do presente acordo a obrigac;ao
obrigação do reu
réu pagar, ainda,
nos respectivos vencimentos, todas as despesas de condomlnio
condomínio e rateios extraordinarios
extraordinários futuros, que
se vencerem durante o
0 presente acordo, sendo que o
0 primeiro vencimento ocorrera
ocorrerá em ............ .

0 reu,
réu, autoriza e requer que todas as parcelas futuras de
6- O
despesas de condominio,
condomínio, ordinanas
ordinárias ou extraordinanas,
extraordinárias, que nao
não venham a ser pagas nos respectivos
vencimentos, sejam incluldas
incluídas neste processo para efeito de execução,
execu<;ao, nos termos do art
art. 290, CPC,
com seus respectivos acrescimos
acréscimos convencionBis
convencionàis de multa, juros, correção
correc;ao monetaria
monetária e honorarios
honorários
advocaticios de 15%, determinados no v. ac6rdao.
acórdão.
7 - T
Todos
odos os pagarnentos
pagamentos serao
serão efetuados no escrit6rio
escritório dos
advogados do auter,
autor, Dr.
Or. Adalberto Castilho, Dr.
Or. Julio Gesar
César Castilho, e Ora. Regina Celia
Célia Castilho,
contra recibo, situado na Rua Maria Curupaiti, 440, ou em outro endereço
enderec;o destes patronos, que vier a
ser indicado par
por escrito, parem
porém sempre na capital de São
sac Paulo.

Rga

Mad!.
Cup"Ht
MarIa Cwp"m

:HO - ,..,..,. -

i777
s. rl.
WO·1777
r,uIo - CID
CeP 02432..goo
02432..000 - Fone/Fg 69IO.8S9S e mo·

"

ADALBERTO CASTILHO
advogado
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8 - A falla
falta de pagamento de qualquer das parcel
parcelas
as vencidas
(contidas neste acordo), ou vincendas (despesas de condomlnio ou rateios extras futuros), ou a falla
falta
de compensação
compensa~lio positiva de qualquer cheque que venha a ser dado em pagamento de qualquer
parcela,
parcel a, implicara
implicará em infração
infra~lio do presente acordo, tornando-se vencidas antecipadarnente
antecipadamente todas as
parcelas futuras do presente acordo, e exigiveis imediatamente, nestes pr6prios
próprios autos, as quais serlio
serão
acrescidas das eventuais parcelas futuras impagas,
9 - Sem que represente novação,
nov~lio, mas mere
mero ato de tolerllncia,
tolerância, os
credores poderlio
poderão receber parcelas em atraso, a seu unico
único e exclusivo criterio,
critério, desde que acrescidas
da mulla
multa de 20%, juros de 1% ao mes
mês e correção
corre~o monetaria,
monetária, e desde que nlio
não ultrapassem a tres
três
parcelas
parcel as continuas ou seis alternadas,
10 - O
0 nlio
não cumprimento do presente acordo implicara
implicará na incidencia
incidência
da mulla
multa penal e nlio
não compensai6ria
compensatória de 20% (vinte por cento) sobre tooo
todo o
0 debito
débito corrigido
corrigiOO pelo IGPM
e acrescido de juros de 1% ao mes,
mês, ate
até o
0 efetivo pagamento, mais honorarios
honorários advocaticios de 15%
sobre a dlvida
dívida integral (incluldos juros e correção),
corre~ac), decorrentes das parcelas das despesas de
condominio e/ou rateios extras, futuros e nlio
não pagos, que se inserirem na execução,
execu~lio,
11 - As custas processuais remanescentes, serlio
serão suportadas pelo
autor, desde que o
0 presente acordo seja integralmente cumprido, ou pelo reu,
réu, caso o
0 acordo venha a
ser denunciado,
DA
DAPENHORA
PENHORA
12 - Neste ato, o
0 reu
réu se da
dá por
p~r citado na execução
execu~ de sentença,
senten~a,
13 - O
0 reu,
réu, em garantia da adimplencia
adimplência do presente acordo oferece a
á
penhora o
0 im6vel
imóvel de sua propriedade, consistente da loja situada na Av. Ipiranga, 1273, no 5°
Subdistrito, Sanla
Santa Efigênia,
EfiQenia, nos terrnos
termos da matrlcula
matricula 49.612 - R. 05, do 5° Serviço
Servi~ de Registro de
Imóveis de São
Im6veis
sac Paulo, conforrne
conforme certidllo
certidão de fls,
14 - O
0 autor aceita a penhora oferecida e requer a lavratura do auto
de penhora, alem
além de mandado ao 5° Cart6rio
Cartório de Registro de Imóveis
lm6veis para as devidas providencias
providências de
averbação,
averb~ac,

REQUERIMENTOS
REQUERlMENTOS
15 - As , partes requerem a suspenslio
suspensão do processo ate
até o
0
cumprimento integral do pressente acordo, ou ate
até que seja denunciado por infração,
infra~, case
caso em que a
execução
será retomada, ao sirnples
simples requerimento do autor.
execu~lio sera
16.: As partes desistem de prazo para interposição
interposi~ de qualquer
recurso relativamente a este acordo.

Roa
Rp Marta
Mart!l rym.td

440 - SuPp·
&gpp. ~ s. Paglo - eep
Cep 02§-OOO - FOMIFu §9fIO.1@I e 69$0.1777
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advogado
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São
sac Paulo. 20 de dezembro de 2004.

CONDOMINIO EDIFlclO DOS ANDRADAS
. ADAlBERTO CASTILHO
JULlO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTILHO

ELCIO MORAES DE BELLI
advogado

R
Rya
p

Mari! Curv"ttI
Mart!

440· §en··
§enT • ~ s. PgIo
P!MIo ~ Cep 02452-000 - FogeIFu 69IIO.!S9! e §9SO.1777

,

.,

SUBSTABEl.,ECTMENTO
SUBSTABEl.,ECTMRNTO

Pelo presente instrumento particular de substabelecimento o0 advogado Dr.
MARCO ANTON10 FRAGOAS ZUFFO, brasilciro,
brasileiro, casado, inscrito na
OAB/SP sob. n° 54.323, com endereyo
endereço protissional
profissional AI. Amazonas, 938, BI. A
_,.,"
,\ T1"\1"'"l\!ill~ I .L.'
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.0 ............ ..,
poderes que ihe foram conferidos pO!
podcres
por ELCIO MORAES DE BELLl, ja
já
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Cive] do Foro Central-St>,
Cível
Central-SP, na pessoa do advogado Dr.
Df. JOSE ROBERTO
GRAICHE, brasileiro,
brasilciro, casado, inscrito na Ordem
Ordcm dos Advogados do Brasil,
Secção
São Paulo sob n, 24,222, eom
com endereyo
endereço protissional
protíssional na rua J 3 de
Secyao de Sao
o
1
tnaio, n. 195 1 .- 4 andar, Sao
São P3ulo/SP.

Sao
São Paulo, 20 de Janeiro de 2005
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36CV
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 36° VARA CíVEL
C1VEL DA COMARCA DA CAPITAL

Processo n° 000.99.885889-7 - Sumarlo
Sumário
Condomínio Ediffcio
Edifício dos Andradas
Autor: Condominio
Réu:
REm Elcio Moraes de Belli
CONDOMfNIO EDIFfclO DOS ANDRADAS, de um
la do, no
lado,
na qualidade de autor
aut~r e credor, ora represenlado
representado pelo seu sindico
síndico
ANILSON MARIO CRIVELARO, brasileiro, casado, empresario,
empresário, RG 8.770.306-3ao final assinados;
SSP/SP, CIC 008.266.138/37, e por seus advogados 00
ELCIO MORAES DE BELLI, brasileiro, solteiro, maior,
empresário, RG 4.259.346-SSP/SP, ClC 507.951.128-15 residente no
empresario,
na AI.
Valência, 65, Alphaville, Residencial "0",
"O", Santana do Parnafba,
Parnaíba, de outro
Valencia,
lado,
na quandade de reu,
réu, nesle
neste ate
ato represenlado
representado por si e por seu
la do, no
advogado 00
ao final assinado.
FELlPE............
FELIPE............ brasileiro, solteiro ..... e '''''''"'''',, ambos
na qualidade de INTERVENIENTES POR ASSUNC;AO
no
ASSUNÇÃO DE DfvIDA.
DíVIDA.

.~

ADALBERTO
CASTILHO,
brasileiro,
casado,
JULIO CESAR
CÉSAR CASTlLHO,
CASTILHO,
advogado, OAB 24.595, CIC 002.484.018/15; JULlO
brasileiro, casado, advogado, OAB 105.105, ClC 057.066.248/60 e REGINA
CÉLIA CASTlLHO,
CASTILHO, brasileira, solteira, advogada, OAB 110.897, CIC
CEllA
endere<;o no
na Rua Maria Curupaiti, 440, no
na
100.689.988/05, todos com endereço
qualidade de advogados credores de honorarios
honorários sucumbenciais,
COMPUSERAM-SE EM ACORDO, de livre e espontanea
espontânea vontade, registrando
o que seque, que mutuamente outorgam e aceitam, prometendo cumprir
e fazer respeitar por si.
si, seus herdeiros e sucessores, no
na forma do
da lei.

BREVE HISTORICO
HISTÓRICO
I- O
0 reu
réu e
é proprietario
proprietário do im6vel
imóvel denominado LOja
loja
nO 02, localizada no pavimento tEmeo
térreo do Ediflcio
Edifício dos Andradas, sito àCl Av.
Rlla Marts
Maria Curupaiti 440 - Santana - S. Pawo
Paulo - Cep
ecp 02452·000 - FonelFax 6980.8595 e 6950.1777

~~1
(

/

ADALBERTO CASTILHO
advogado

2

Ipiranga, 1.273, no SO Subdistrito, Santa Efig#mia,
Efigênia, nos termos do
da matricula
matrícula
Serviço de Registro de Imoveis
Imóveis de Soo
São Paulo, conforme
49.612 - R. 05, do SO Servi<;o
certidão de lis"
fls" e está
débito com as parce\as
parcelas de despesos
despesas de
certidao
est6 em debito
condomínio
e
rateios
para
obras,
objeto
da
presente
ação,
ora
em fase de
condominio
obros,
do
0<;00,
execu<;oo de senten<;a.
execução
sentença.
DO ACORDO

2 - A divida
dívida atual do reu,
réu, compreendendo os
vencimentos ocorridos no periodo
período de 5.10.1999 a 5,12.2005, j6
já abatidas as
amortizações parciais feitas de 5.12.2003 a 5.5.2004 e eventuais outros
amortiza<;oes
é de R$ 209.116,00 (...... ),J, sendo que R$ 177.748,00
pagamentos intercalados, e
são devidos 00
ao autor, Condomlnio
Condomínio Ediflcio
Edifício dos Andradas, e R$ 31.368,00
(..... ) sao
(..... ) sac
são devidos diretamente aos advogados do condominio,
condomínio, Dr. Adalberto
Castilho, Dr. Julio Cesar
César Castilho e Ora. Regina Célia
Celia Castilho, a titulo
título de
honor6rios
honorários de sucumbencia.
sucumbência.
3 - Neste ato, o
0 Reu
Réu se compromete a pagar a
dívida
integral
acima
referida,
nas
seguintes
condições:
divida
relerida, nos
condk;.oes:
PAGAMENTOS AO CONDOMINIO:
CONDOMíNIO:

~

U·

'~

f,

através de cinquenta
cinqüenta parcelas de R$ 3.554,96, cada uma,
R$ 177.748,00 atraves
a primeira delas nesta data, a segunda no dia 5 de janeiro de 2006, e as
demais nos mesmos dias 5 de cada mes
mês subsequente,
subseqüente, ate
até final
liquida<;ao.
liquidação.

PAGAMENTOS AOS ADVOGADOS
R$ 31.368,00, através
atraves de cinquenta
cinqüenta parcelas de R$ 627,36 cada uma, a
primeira delas nesta data, a segunda no dia 5 de janeiro de 2006 e as
mês seguinte, ate
até final liquida<;oo.
liquidação.
demais nos mesmos dias 5 de cada mes
Todas
serão
4 - T
odas as parcelas acima referidas seroo
acrescidas de juros de 1% 00
corre<;oo monet6ria
ao mes
mês (base dez/05), mais correção
monetária
calculada pela aplicação
aplica<;oo das varia<;c5es
variações do índice
indice da tabela pratica
prática do TJ
(base nov/05).

11~ .

.. S
~

\J"

5 - Faz parte do presente acordo a obrigação
obriga<;oo do
réu pagar, ainda, nos respectivos vencimentos, todos
todas as despesas de
reu
condomínio e rateios extraordinarios
extraordinários futuros, que se vencerem durante o
condominio
0
presente acordo, sendo que 0
o primeiro vencimento ocorrer6
ocorrerá em 5 de janeiro
de 2006.
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autoriza e requer que lodas
todas as parcelas
6- O
0 réu,
rEw, aulorizo
futuras de despesas de condominio,
condomínio, ordinarias
ordinárias ou extraordinarias,
extraordinárias, que noo
não
venham a ser pagas nos respectivos vencimentos, sejam inclufdas
incluídas neste
execução, nos termos do art. 290, CPc, com seus
processo para efeito de execu<;:oo,
respectivos acréscimos
ocrescimos convencionois
convencionais de multa, juros, correção
corre<;:oo monetario
monetário e
honorários advocatícios
determinados no v. ac6rdoo.
acórdão.
honorarios
odvocotfcios de 15%, determinodos
7 - Todos os pagamentos seroo
serão efetuados no
escritório dos advogados do autor,
escrit6rio
aut~r, Dr, Adalberto Castilho, Dr. Julio César
Cesar
Castilho, e Dra.
Dra, Regina Célia
Celia Castilho, contra recibo assinado por qualquer
deles, situado na Rua Maria CurupaitL
Curupaiti, 440, ou em outro endereço
endere<;:o que vier a
ser indicado por eles de forma escrito, porem
porém sempre na capitol
capital de Soo
São
Paulo.
8 - A folta
falta de pagamento de qualquer das
parcelas vencidas (contidas neste acordo), ou vincendas (despesas de
condomínio ou rateios extras futuros),
condominio
futur~s), ou a falta de compensação
compensa<;:oo positiva
de qualquer cheque que venha a ser dado em pagamento de qualquer
parcela, implicora
implicará em infra<;:oo
infração do presente acordo,
ocordo, tornando-se vencidas
antecipadamente todos as parcelas futuras do presente acordo, e exigfveis
exigíveis
próprios autos, as quais serao
serão acrescidas das
imediatamente, nestes proprios
eventuois
eventuais parcelas futuras impagas.
represente novação,
mero ate
ato de
nova<;:oo, mas mere
9 - Sem que represenle
tolerancia,
tolerância, os credores poderoo
poderão receber parcelas em alraso,
atraso, a seu unico
único e
exclusivo criterio,
critério, desde que acrescidas da multa de 20%, juros de 1% ao
mês e corre<;:oo
correção monetaria,
monetária, e desde que noo
não ultrapassem a tres
três parcelas
mes
contínuas ou seis alternadas.
continuas
10 - O
0 não
naG cumprimento
cumprirnento do presente acordo
implicará no incidencio
implicara
incidência da multa penal e nao
não compensatoria
compensatória de 20% (vinte
por cento) sobre todo o
0 debito
débito corrigido e acrescido
ocrescido de juros de 1% 00 mes,
mês,
até o
honorários advocaticios
advocatícios de 15%, aplicados
ate
0 efetivo pagamento, e honor6rios
condomínio e/ou rateios extras,
estes sobre as parcelas das despesas de condominio
futuros e não
naG pagos, que se inserirem na execução.
execu<;:ao.
11 - As custas processuais rernanescentes,
remanescentes, serao
serão
suportados pelo autor,
out~r, desde que o
0 presente acordo seja integralmente
cumprido, ou pelo reu,
0 acordo venha o
0 ser denunciado.
réu, caso o
DA PENHORA

12 - Neste ato,
o
0
réu,
reu,
em
garantia
garontia
da
adimplência do presente acordo, oferece a
adimplencia
à penhora o
0 imovel
imóvel de sua
Rua Malia
Maria Cw-upaltl.
Cw-upaftl. 440 - Sultana
SUltana - S. Paulo - Cep 01452-000 - J<'onelFal 6980.8595 e 6950.1777
Run
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4

térreo do
propriedade, consistente da Loja n° 02, localizada no pavimento terreo
Edifício dos Andradas, sito àCl Av. Ipiranga, 1.273, no SO Subdistrlto, Santa
Ediffcio
matrícula 49,612 - R, 05, do 5° Serviço
Efigênia, nos termos da matriculo
Efigenia,
Servic;:o de Registro de
Imóveis de São
Im6veis
sao Paulo, conforme certidao
certidão de fls., permanecendo ele na
posição de fiel depositorio
posic;:ao
depositário e mantida a penhora ate
até integral liquidação
liquidac;:ao do
debito,
0 im6vel
débito, podendo o
imóvel ser levado a leilao
leilão em caso de falta de
pagamento, para cujo fim as partes atribuem ao im6vel
0 valor de R$
imóvel o
250.000,00.
13 - O
0 autor
aut~r aceita a penhoro
penhora of
oferecida
ere cid a e requer a
lavratura do auto de penhoro,
penhora, alem
além de mandado ao 5° Cart6rio
Cartório de Registro
de Im6veis
Imóveis para as devidas providencias
providências de averbac;:ao,
averbação,
réu declara que aceita o
14 - O
0 reu
0 encargo de fiel
depositário e compromete-se a comparecer em cart6rio
cartório para assinar o
0
depositorio
respectiv~ termo no prazo de 30 dias de sua intimação
intimac;:ao pe
la imprensa, sob
respectivo
pela
pena de incorrer na multa penal cominat6ria
cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais)
até cumprimento da obrigac;:ao.
obrigação.
por dia, ate

ASSUNÇÃO DA DfvlDA
DíVIDA
DA ASSUN<;AO
15 - O
0 reu
réu e
é proprietorio
proprietário do im6vel
imóvel situado na Av,
Ipiranga, 1273 (loja),
(loJa), no 5° Subdistrito, Santa Efigenia,
Efigênia, melhor descrito no
na
matricula
Servic;:o de Registro de Im6veis
matrícula 49.612 - R. 05, do SO Serviço
Imóveis de Sao
São Paulo,
conforme certidao
certidão de fls., e atraves
através de instrumento àCl parte, esto
está
comprometendo a sua venda aos INTERVENIENTES POR ASSUN<;AO
ASSUNÇÃO DE
DlvIDA,
DíVIDA, FELlPE
FELIPE .......... E ....... acima qualificados.
16 - Em razao
razão dessa transac;:ao
transação e coma
como parte de
imóvel, os INTERVENIENTES POR ASSUN<;AO
ASSUNÇÃO DE
pagamento
do preço
prec;:o do imovel,
,
DIVIDA, assumem integralmente o
0 pagamento de toda a dívida
divida do reu
réu
referida neste documento, substituindo-o na posic;:ao
posição de devedor, nas suas
exatas condic;:oes,
condições, valores e vencimentos, assumindo para si a integralidade
da divida
dívida de responsabilidade do reu,
réu, inclusive por despesas de
condomínio ordinorias
ordinárias e extraordinorias,
extraordinárias, vencidas e vincendas (art, 290,
condominio
CPC), multas, juros, correção,
correc;;ao, custas processuais e honorários
honororios advocatícios,
advocaticios,
assunção de divida,
dívida, nos termos do art, 299, NCe.
NCC. devendo pago-Ia
pagá-Ia
em assunc;:ao
pontualmente e declaram reconhecer e aceitar a penhora do im6vel
imóvel em
garantia da divida,
dívida, com todas as suas conseqOencias.
conseqüências.
17 - O
0 réu,
reu, devedor primitivo,
primitiv~, determina a
manutenc;:ao da garantia ora concedida 00
manutenção
ao autor,
aut~r, consistente do
da penhora
do im6vel
imóvel situado na Av, Ipirango,
Ipiranga, 1273, coma
como acima regulado, a qual
deverá permanecer em garontia
devera
garantia do pagamento da divida
dívida ao autor, ate
até
Rua Malia
Marla CurupaJU. 440 - Sanlima
SantiUUI - S. Paulo
Paulo.. Cep 02452·000 - FoneIFu 6980.859S e 6950.1177

/

CASTILHO
ADALBERTO CASTlLHO
advogado

final liquida<;:oo,
liquidação, podendo o
0 imóvel
imovel ser levado a leiloo
leilão judicial em caso de
falta de pagamento.
18 - Mesmo que o
0 compromisso de venda e
compra firmado àCl parte e noticiado acima venha a ser rescindido por
qualquer motivo, prevalecer6
prevaleceró a penhora do im6vel
imóvel regulada neste
QU publico
contrato, ate
até final quitac;:oo
quitação do debito,
débito, ou
público leiloo.
leilão.

DA SUBSTITUiÇÃO
SUBSTlTUI<;AO PROCESSUAL
19 - Em razoo
razão da assunc;:ao
assunção da dlvida
dívida acima
regulada, os INTERVENIENTES POR ASSUN<;AO
ASSUNÇÃO DE DIVIDA
DíVIDA requerem a
substituição processual na posic;:ao
posição de reus,
réus, sendo dela excluldo
excluído o
substituic;:ao
0 Sr. Elcio e
incluídos, em seu lugar, os INTERVENIENTES POR ASSUN<;AO
ASSUNÇÃO DE DfvIDA,
DíVIDA,
inclufdos,
manifestando sua concordoncia
0 autor
aut~r e Q reu.
concordância o
réu.

°

RENUNCIA
RENÚNCIA DE PRAZO
20 - Todas as partes deste instrumento renunciam a
qualquer eventual recurso, bem como desistem de qualquer prazo,
trânsito.
requerendo seu imediato tronslto.

CONCLUSÃO
CONCLUSAO
21 -

As partes requerem a homologação
homologac;:oo do

presente acordo.
PEDEM DEFERIMENTO
São
sao Paulo, ..... de dezembro de 2005.
EDIFíCIO DOS ANDRADAS
CONDOMINIO EDIFfClO
ADALBERTO CASTILHO
JULlO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTILHO
REGINA CEllA
CÉLIA CASTILHO
ELClO MORAES DE BELLI
odv.
adv.

FEll
PE ............ .
FELIPE

Sra.
Sro.
adv.
odv.
RUB Mad.
Rua
Maria CurumUtt. 440 " Suntan.
Santana - S. hulo
Paulo·. CeD 02451-000 - FonelFal
FonelFu 6980.8595 e 6950.1777
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cíVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 36° VARA CiVEL
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Processo n° 000.99.885889-7 - Sum6rio
Sumário
Autor: Condominio
Condomínio Edificio
Edifício dos Andradas
Reu:
Réu: Elcio Moraes de Belli

CONDOMINIO
CONDOMíNIO EDIFicIO
EDIFíCIO DOS ANDRADAS, de um
lado, na qualidade de autor
aut~r e credor, ora represent
ado pelo seu sindico
representado
síndico
ANILSON MARIO CRIVELARO, brasileiro, casado, empres6rio,
empresária, RG 8.770.306-3SSP /SP, CIC 008.266.138/37, e por seu advogado ao final assinado;
ELCIO .' MORAES DE BELLI, brasileiro, solteiro, maior,
4.259,346-SSP/SP, ClC
C/C 507.951.128-15 residente na AI.
empresano, RG 4.259.346-SSP/SP,
Valência, 65, Alphaville, Residencial 0,
O, Santana do Parnafba,
Parnaíba, de outro
Valencia,
outr~ lado,
na qualidade de reu,
réu, neste ate
ato representado por si e por seu advogado ao
final assinado,
assinado.
ADALBERTO
CASTILHO,
brasileiro,
casado,
advogado, OAB 24.595,
24.595, CIC 002.484.018/15: JUlIO
JULIO CESAR
CÉSAR CASTlLHO,
CASTILHO,
brasileiro, casado, advogado, OAB 105.105, CIC 057.066.248/60
057,066.248/60 e REGINA
CEllA
CÉLIA CASTILHO, brasileira, sol
solfeira,
feira, advogada, OAB 110.897, CIC
100.689.988/05,
100.689,988/05, todos com endereyo
endereço na Rua Maria CurupaitL 440, na
qualidade de credores advogados,
COMPUSERAM·SE EM ACORDO"de livre e espontanea
espontânea vontade, tudo como
segue:
BREVE HIST6RICO
HISTÓRICO
1- O
0 reu
réu e
é propriet6rio
proprietário do im6vel
imóvel denominado Loja
n° 02, localizada no pavimento terreo
térreo do Ediflcio
Edifício dos Andradas, sito à
Cl Av.
Av,
Ipiranga, 1.273,
1,273, no 5° Subdistrito, Santa Efigenia,
Efigênia, nos term
termos
os do
da matricula
matrícula
49,612 - R.
49.612
R, 05, do 5° Servi.yo
Serviço de Registro de Im6veis
Imóveis de Sao
São Paulo, conforme
certidão de fls.,
certidao
fls" e est6
está em debito
débito cam
com as parcelas de despesas de

RlII!
RWl

Curupolti..wo. SaIltllna·
Santana· S. Paulo - Ceu 02452-000 - FoneJFaI6980.8S?S e 6950.1777
MarIa CurupWti..wo.
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ADALBERTO CASTILHO
2

advogado

condomínio e rateios para obras, fato que deu origem à
condominio
Cl presente ação,
a<;ao,
que culminou com senten<;a
0 pleito inicia\.
sentença que reconheceu o
inicial.

DO ACOROO
ACORDO
2 - A divida
dívida atual e
é de R$ 178.067,35 (cento e
setenta e oito miL sessenta e sete reais e trinta' e cinco centavos) conforme
cálculo anexa, que faz parte integrante do presente acordo,
planilha de calculo
sendo que R$ 155.113,97 (cento e cinqüenta
cinqOenta e cinco mil, cento e treze reais
e noventa e sete centavos) são
sac devidos ao autor. Condominio
Condomínio Ediffcio
Edifício dos
Andradas, e R$ 22.953,38 (vinte e dois mil, novecentos e cinqüenta
cinqOenta e três
tres
sac devidos diretamente aos advogados do
reais e trinta e oito centavos) são
condominio,
condomínio, Dr. Adalberto Castilho, Dr. Julio Cesar
César Castilho e Ora. Regina
Celia Castilho, a título
titulo de honorarios
Célia
honorários de sucumbencia.
sucumbência.
.
0 Réu
Reu se compromete a pagar a
3 - Neste ato, o
dívida integral acima referida, nas seguintes condi<;6es:
divida
condições:

PAGAMENTOS AO CONDOMINIO:
CONDOMíNIO:
a)

R$ 151.900,00 através
atraves de quarenta e nove parcelas de R$ 3.100,00,
cada uma, vendveis nos dias cinco de cada mes,
mês, a primeira delas
nesta data, a segunda no dia 5 de abril de 2005, e as demais nos
mesmos dias 5 de cad
cada
a mes
mês seguinte, ate
até final liquidação
liquidac;ao desta
serie;
série;

b)

R$ 3.213,97, atraves
através de uma unica
única parcela, 30 dias após
apos o
0
última parcela da serie
série refenda
referida na letra "a", supra.
vencimento da ultima

PAGAMENTOS AOS ADVOGADOS
c)

R$ 22.540,00, atraves
através de quarenta e nove parcelas de R$ 460,00
cada uma, vendveis nos dias cinco de coda
cada mes,
mês, a primeira delos
delas
coda
nesta data, a segunda no dia 5 de abril de 2005 e as demais nos
mesmos dias 5 de cada mes
mês seguinte, ate
até final liquidação
liquida<;ao desta
serie;
série;

d)

R$ 413,38 atraves
0
através de uma unica
única parcela, 30 dias apos
após o
vencimento da ultima
última parcela da serie
série refenda
referida na letra "c", supra.

4 - Todas as parcelas da cl6usula
cláusula anterior serao
serão
mês (base mar/05), mais correção
monetária
acrescidas de juros de 1% ao mes
corre<;ao monet6ria
calculada pela aplicação
aplicaC;ao das variac;6es
\ndice do IGPM (base fev/05).
variações do índice

Run Maria
Mlltla CunapaitL .wo - Santapa . s.
S. PlluIo
Paulo - en
Ceo 014S2-OOO - FoftefFax 6980.8595 ee 6950.1777

ADALBERTO CASTILHO
aclvogado
advogado

3

5 - Faz parte do presente acordo a obriga<;:ao
obrigação do
réu
n§u pagar, ainda, nos respectivos vencimentos, todas as despesas de
condomínio e rateios extraordinarios
condominio
extraordinários futuros, que se vencerem durante o
0
0 primeiro vencimento ocorrera
ocorrerá em 5 de abril
presente acordo, sendo que o
réu que efetuou o
cota
de 2005, declarando o
0 reu
0 pagamento da cot
a condominial
que se venceu em 5/3/05.

6- O
0 réu,
reu, autoriza e requer que todas as parcelas

-

futuras de despesas de condominio,
ordin6rias ou extraordinarias,
condomínio, ordinárias
extraordinárias, que nao
não
venham a ser pagas nos respectivos vencimentos, sejam incluidas
incluídas neste
termos
processo para efeito de execução,
execu<;:ao, nos term
os do art. 290, CPc, com seus
respectivos acrescimos
corre<;:ao monetária
monetaria e
acréscimos convencionais de multa, juros, correção
honorarios advócatícios
advocaticios de 15%, determinados no v. ac6rdao.
honorários
acórdão.
7 - Todos os pagamentos serao
serão efetuados no
escrit6rio
aut~r, Dr. Adalberto Castilho, Dr. Julio Cesar
escritório dos advogados do autor,
César
Célia Castilho, contra recibo, situado na Rua Maria
Castilho, e Dra. Regina Celia
Curupaiti, 440, ou em outro
outr~ endereço
endere<;:o destes patronos, que vier a ser
indicado por escrito, porem
porém sempre na capital de Sao
São Paulo.
8 - A falta de pagamento de qualquer das
parcelas vencidas (contidas neste acordo), ou vincendas (despesas de
condomínio ou rateios extras futuros),
condominio
futur~s), ou a falta de compensação
compensa<;:ao positiva
de qualquer cheque que venha a ser dado em pagamento de qualquer
parcela, implicara
infra<;:ao do presente acordo, tornando-se vencidas
implicará em infração
antecipadamente todas as parcelas futuras do presente acordo, e exigiveis
exigíveis
imediatamente, nestes proprios
próprios autos, as quais serao
serão acrescidas das
eventuais parcelas futuras impagas.
9 - Sem que represente novação,
nova<;:ao, mas mero ato de
tolerância, os credores poderao
tolerancia,
poderão receber parcelas em atraso, a seu unico
único e
exclusivo criterio,
critério, desde que acrescidas da multa de 20%, juros de 1% ao
mês e corre<;:ao
mes
correção monetária,
monetaria, e desde que não
naG ultrapassem a tres
três parcelas
parcel as
contínuas
continuas ou seis alternadas.
10 - 0
O nao'
não' cumprimento do presente acordo
implicará na incidencia
implicara
incidência da multa penal e não
naG compensat6ria
compensatória de 20% (vinte
por cento) sobre todo o
0 debito
débito corrigido pelo IGPM e acrescido de juros de
1% ao mes,
mês, ate
até o
0 efetivo pagamento, mais honorarios
honorários advocatlcios
advocatícios de 15%
sobre a divida
dívida integral (incluidos
(incluídOS juros e corre<;:oo),
correção), decorrentes das parcelas
condomínio e/ou rateios extras, futuros e não
naG pagos, que
das despesas de condominio
se inserirem na execu<;:ao.
execução.

Rua :\latiu
Mariu CUOlIJ!l1tt.
CUOlIJ!l1tj, 4-'0 - Saut!wut - S. holo
Paulo - Cep 024S2-OOO - Font'IFllI 6980.8!9S e 69S0.1777

ADALBERTO CASTILHO
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advogado

serão
11 - As custas processuais remanescentes, senSo
suportadas pelo autor,
aut~r, desde que o
0 presente acordo seja integralmente
cumprido, ou pelo reu,
0 acordo venha a ser denunciado.
réu, caso o

DA PENHORA
12 - Neste ato, o
0 réu
reu se da
execu<;ao
dá por citado na execução
sentença.
de senten<;a.
13 - O
0 reu,
réu, em garantia da adimpl€mcia
adimplência do
presente acordo oferece à
Cl penhora o
0 imovel
imóvel de sua propriedade,
consistente da loja situada na Av. Ipiranga, 1273, no 5° Subdistrito, Santa
Efigenio, melhor descrito na matrfcula
SO Servi<;o
Efigêniq,
matrícula 49.612 - R. 05, do se
Serviço de
Registro de Imoveis
Imóveis de São
sao Paulo, conforme certidoo
certidão de fls.
14 - O
0 autor
aut~r aceita a penhora of
ere cid a e requer a
oferecida
lavratura do auto de penhora, alem
além de mandado.ao 5° Cartorio
Cartório de Registro
de Imóveis
lmoveis para as devidas providencias
providências de averba<;oo.
averbação.

REQUERIMENTOS
suspensão do processo
15 - As partes requerem a suspensoo
até o
até que seja
ate
0 cumprimento integral do pressente acordo, ou ate
denunciado por infra<;ao,
execu.;:Cio sera
infração, caso em que a execução
será retomada, ao
simples requerimento do autor.
interposição
16 - As partes desistem de prazo para interposi<;:Cio
de qualquer recurso relativamente a este acordo.
PEDEM DEFERIMENTO
São
sao Paulo, 10 de março
marc;:o de 2005.
CONDOMíNIO EDIFíCIO
CONDOMiNIO
EDIFIClO DOS ANDRADAS
'ADALBERTO CASTILHO
JULlO CÉSAR
CESAR CASTILHO
JULIO

REGINA CEllA
CÉLIA CASTILHO
ELCIO MORAES DE BELLI
advogado

Rua MW
Maria C!tt"MIU
C"t!'M 1tI 440 - Santapa - S. Pawo
Paulo - Cep 02~l-OOO - f'O!le/Fax
f'ODe/Fax 6980.8595
6980,8595 e 6950.1777
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LIQUIDAÇÃO
CONTA DE UQUIDA<;AO
Cível Processo nO 000,99,885889-7 - 36" Vara Civel
Sumario
(Cobranc;a de Condomínio)
Condominio)
Sumário (Cobrança
Autor:
Condomínio
Condominio Edifício
Edificio dos Andradas
Réu:
Reu:
Elcio Moraes de Belli
Encargos:
mês; correcilo
correção monetaria;
monetária; honorarios
honorários advogado 15%
multa 20%; juros de 1% ao mes;
débito apurado na inicial
debito
até mar/OS
mar/05
juros 1% am de set/99 ate
CM - IGPM de a90/99 até
ate abr/04
desp.condom. V. 5.10.99
multa 20%
juros 1% am até
mar/05
ate mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05
fev/OS
desp.condom. V. 29.10.99
multa 20%
até mar/OS
mar/05
juros 1% am ate
CM - IGPM até
ate fev/05
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20.004,93
13.203,25
33.677,66

66.885,84

951,61
190,32
742,26
1.794,06

3.678,24

414,00
82,80
322,92
780,S1
780,51

1.600,23

desp.condom. V. 5.11.99
multa 20%
juros 1% am até
mar/05
ate mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05

1.155,69
231,14
887,57
2.061,96

4.336,36 .

desp.condom. V. 5.12.99
multa 20%
até mar/OS
mar/05
juros 1% am ate
CM - IGPM até
ate fev/05

1.155,69
231,14
873,70
1.972,77

4.233,29

desp.condom. V. 5.1.2000
multa 20%
mar/05
juros 1% am até
ate mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05

1.155,69
1.15S,69
231,14
859,83
1.909,13

4.155,79

desp.condom. V. S.2.2000
5.2.2000
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
mar/05
CM - IGPM até
ate fev/05

1.15S,69
1.155,69
231,14
845,97
1.882,94

4.115,73
4.11S,73

desp.condom. V. 5.3.2000
multa 20%
juros 1% am até
mar/05
ate mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05

849,90
169,98
611,93
1.371,62

3.003,43

desp.condom. V. S.4.2000
5.4.2000
multa 20%
mar/05
juros 1% am até
ate mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05

849,90
169,98
601,73
1.356,20

2.977,81
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desp.condom. V. 5.5.2000
multa 20%
juros 1% am ate
marl05
até mar/OS
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

849,90
169,98
591,53
1.338,52

2.949,93

desp.condom. V. 5.6.2000
multa 20%
juros 1% am ate
marl05
até mar/OS
CM
eM - IGPM até
ate fev/05

849,90
169,98
581,33
1.305,35

2.906,56

desp.condom. V. 5.7.2000
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

849,90
169,98
571,13
1.252,39

2.843,40

desp.condom. V. 5.8.2000
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

849,90
169,98
560,93
1.178,42

2.759,23

desp.condom. V. 5.09.2001
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

704,88
140,98
355,26
703,13

1.904,25

desp.condom. V. 5.10.2001
multa 20%
ate mar/OS
juros 1% am até
marl05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

733,80
146,76
361,03
697,86

1.939,45

desp.condom. V. 5.11.2001
multa 20%
ate mar/OS
marl05
juros 1% am até
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

733,80
146,76
352,22
671,95

1.904,74

desp.condom. V. 5.12.2001
multa 20%
ate mar/OS
juros 1% am até
marl05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

707,52
141,50
331,12
639,26

1.819,40

desp.condom. V. 5.01.2002
multa 20%
ate mar/OS
juros 1% am até
marl05
CM
eM - IGPM até
ate fev/05

707,52
141,50
322,63
628,18

1.799,83

desp.condom. V. 5.02.2002
multa 20%
juros 1% am até
marl05
ate mar/OS
eM
CM - IGPM até
ate fev/05

707,52
141,50
314,14
622,56

1.785,72

desp.condom. V. 5.03.2002
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
eM - IGPM até
ate fev/05

707,52
141,50
305,65
616,42

1.771,09
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desp.condom. V. 5.04.2002
multa 20%
até mai/04
juros 1% am ate
CM
ate abr/04
eM - IGPM até

707,52
141,50
297,16
587,71

1.733,89

desp.condom. V. 5.06.2002
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

707,52
141,50
280,18
553,09

1.682,29

desp.condom. V. 5.07.2002
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05
fev/OS

707,52
141,50
271,69
517,00

1.637,71

desp.condom. V. S.08.2002
5.08.2002
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
mar/05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

707,52
707,S2
141,50
263,20
476,23

1.588,45

desp.condom. V. 5.09.2002
multa 20%
multa20%
juros 1% am ate
até mar/OS
mar/05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

845,52
169,10
304,39
520,62

1.839;63

5.10.2002
desp.condom. V. S.10.2002
multa 20%
juros 1% am ate
mar/05
até mar/OS
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

84S,52
845,52
169,10
294,24
448,60

1.757,47
1.7S7,47

desp.condom. V. 5.11.2002
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/05
CM
ate fev/05
fev/OS
eM - IGPM até

845,52
169,10
284,09
359,08

1.6S7,80
1.657,80

desp.condom. V. 5.12.2002
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

84S,52
845,52
169,10
273,95
296,83

1.585,40

desp.condom. V. 5.01.2003
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/05 .
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

845,52
169,10
263,80
258,68

1.537,10

desp.condom. V. 5.02.2003
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
eM - IGPM até
fev/OS
CM
ate fev/05

84S,S2
845,52
169,10
253,66
222,63

1.490,91
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desp.condom. V. 5.03.2003
multa 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

845,52
16,91
206,98
168,78

1.238,19

desp.condom. V. 5.04.2003
multa 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

845,52
16,91
198,36
156,22

1.217,01

desp.condom. V. 5.05.2003
multa 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

845,52
16,91
189,73
158,10

1.210,26

desp.condom. V. 5.06.2003
multa 2%·
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
eM - IGPM até
ate fev/05

845,52
16,91
181,11
168,92

1.212,47

desp.condom. V. 5.07.2003
multa 2%
até mar/OS
marl05
juros 1% am ate
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

845,52
16,91
172,49
172,60

1.207,52

desp.condom. V. 5.08.2003
multa 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

845,52
16,91
163,86
166,63

1.192,92

desp.condom. V. 5.09.2003
multa 2%
juros 1% am até
marl05
ate mar/OS
eM - IGPM até
CM
ate fev/05

845,52
16,91
155,24
151,43

1.169,10

desp.condom. V. 5.10.2003
multa 2%
até mar/OS
marl05
juros 1% am ate
eM - IGPM até
CM
ate fev/O5
fev/05

845,52
16,91
146,61
145,76

1.154,81

Salario 1/3 - v. 5.10.2003
13° Salário
mu~a 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
ate fev/05
feY/OS
eM - IGPM até

190,44
3,81
33,02
32,83

260,10

desp.condom. V. 5.11.2003
multa 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

845,52
16,91
137,99
138,93

1.139,35

13° Salário
Salario 2/3
213 - v. 5.11.2003
mulla
multa 2%
juros 1% am ate
até mar/OS
marl05
CM
ate fev/05
eM - IGPM até

190,44
3,81
31,08
31,29

256,62
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845,52
84S,S2
16,91
126.83
130,SS
130,55

Salario 3/3 - v. S.12.2003
13° Salário
5.12.2003
multa 2%
mulla
juros 1% am ale
mar/OS
até mar/05
CM - IGPM até
ale fev/OS
fev/05

190,44
3,81
29,14
29,48

desp.condom. V. S.06.2004
5.06.2004
multa 2%
mulla
juros 1% am ate
até marlOS
mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05

845.52
84S.52
16,91
77,62
124,06

1.064,11

desp.condom. V. 5.7.2004
mulla
multa 2%
juros 1% am ate
mar/OS
até mar/05
fev/05
CM - IGPM até
ale fev/OS

845,S2
845,52
16,91
68,99
122,92

1.0S4,34
1.054,34

desp.condom. V. S.8.2004
5.8.2004
multa 2%
mulla
juros 1% am ale
mar/OS
até mar/05
CM - IGPM até
ale fev/OS
fev/05

845,52
84S,52
16,91
60,37
121,78

1.044,S8
1.044,58

desp.condom. V. S.9.2004
5.9.2004
mulla
multa 2%
juros 1% am ale
até mar/05
mar/OS
ale fev/05
CM - IGPM até

845,S2
845,52
16,91
51,7S
51,75
120,64

CUSTAS

115.8
fls. 8
fls. 9
fls. 80
fls.80
HONORÁRIOS 15%
HONORARIOS

06/10/1999
06/10/1999
13/1211999
1311211999

200.00 corrigido
2,72
2,72

1.119,81 .

252.87
148.512,00

1.034,82
152.709.86
312.65
153.022,51
1S3.022,S1

SALDO CREDOR DAS AMORTIZACOES,
AMORTIZAÇÕES, CF. ABAIXO

,,-

[

5.12.2003
desp,condom. V. S.12.2003
multa 2%
mulla
até mar/05
juros 1% am ale
mar/OS
fev/05
CM - IGPM até
ale fev/OS

319.80
4.35
4,27

328,42
22.953,38
176.304,31
1.76~,04

AO ESTADO 1%
TOTAL

178.067,35

AMORTIZAÇÕES PARCIAIS EFETUADAS PELO SR. HERMENEGILDO
AMORTIZACOES
PEREIRA BARBOSA, EM NOME DO REU,
RÉU, COMO SEGUE:
•
DESITOS
DÉBITOS
desp.condom. V. 5.9.2000
multa
mulla 20%
ale mar/OS
juros 1% am até
CM - IGPM até
ale fev/05

566,60
113,32
367,16
759,59

1.806,66

desp.condom. V. 5.10.2000
multa
mulla 20%
juros 1% am ale
até mar/05
mar/OS
CM - IGPM até
ate fev/05

S66,60
566,60
113,32
360,36
747,86

1.788,14
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desp.condom. V. 5.11.2000
multa 20%
ate mar/OS
juros 1% am até
CM
eM - IGPM ate
até fev/05

566,60
113,32
353,56
737,83

1.771,31

desp.condom. V. 5.12.2000
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
eM
IGPM
até
CM
ate fev/05

566,60
113,32
346,76
721,96

1.748,64

desp.condom. V. 5.01.2001
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
CM
eM - IGPM ate
até fev/05

566,60
113,32
339,96
706,48

1.726,36

desp.condom. V. 5.02.2001
desp.i:ondom.
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
eM - IGPM ate
até fev/05
CM

635,60
127,12
373,73
782,81

1.919,27

desp.condom. V. 5.04.2001
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
CM
eM - IGPM ate
até fev/OS

635,60
127,12
358,48
761,76

1.882,96

desp.condom. V. 5.05.2001
multa 20%
juros 1% am ate
até marlOS
CM
eM - IGPM ate
até (ev/OS
fev/OS

925,82
185,16
511,OS
1.072,51

2.694,S5

desp.condom. V. S.06.2001
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
CM
eM - IGPM ate
até fev/OS

704,88
140,98
380,64
793,60

2.020,09

desp.condom. V. S.07.2001
multa 20%
juros 1% am ate
até mar/OS
CM
eM - IGPM ate
até fev/OS

704,88
140,98
372,18
768,66

1.986,69

desp.condom. V. S.08.2001
multa 20%
ate mar/OS
juros 1% am até
CM
eM - IGPM ate
até fev/OS

704,88
140,98
363,72
734,S4

HONORARIOS
HONORÁRIOS

1.944,12
21.288,78
3.193,32

24.482,10

PAGAMENTOS
05/1212003
05/12/2003
juros 1% am ate
até mar/OS
eM - IGPM ate
até fev/05
CM

(3.197,13)
(479,57)
(485,21)

(4.161,91)

~;:") .

·r

05/01/2004
juros 1% am ate
até mar/OS
CM - IGPM ate
até fev/05

(3.248.60)
(454.80)
(452,17)

(4.155,57)

05/02/2004
até mar/OS
juros 1% am ate
ate fev/05
CM - IGPM até

(3.308,70)
(430,13)
(381,19)

(4.120,02)

05/03/2004
juros 1% am ate
até mar/OS
mar/05
CM - IGPM ate
até fevl05
fev/05

(3.363,46)
(403,62)
(384,07)

(4.151,14)

05/04/2004
ate mar/OS
mar/05
juros 1% am até
CM - IGPM ate
até tev/05
fev/05

(3.431,80)
(377,50)
(338,19)

(4.147,49)

. 05/05/2004
(3.503,73)
juros 1% am até
ate mar/OS
mar/05
350,37
CM - IGPM ate
até fevl05
fev/05
_...l(.::,27:..;9:,::,9::,:5:t.,.)_(,;:3.:.,;.4.::,33::",::..31:..t,)---l(2:::4:.:..1:-.::6:;9.:.::;,4::;L4)
_(,;:3.:..;.4.::.33::",::..31:..t.)---l(2:::4:.:..1:-.::6:;9.:.::;,4::;L4)
saldo devedor das amortiza!;oes
amortizações por conta
312,65
Sl!o
sao Paulo, 10 de março
mar90 de 2005
Condom. Edit.
Edif. Dos Andradas
Adalberto Castilho-OAB 24595

Julio Cesar Castilho-OAB 105105

Regina Celia Castilho-OAB 110897
Êlcio Moraes de Belli
Elcio
BeUi
adv

São
5ao Paulo, 03 de outubro de 2007

recompra de imóvel
através de retrovenda
Ref.: Compromisso particular de recampra
imavel atraves

ATT: Hermegildo Jose
José Pereira Barbosa

Venho através
atraves desta, informar-lhe
informar-Ihe que ao manusear meus pertences no intuito de
encontrar documentos que Qra
eneontrar
ora necessitava, encontrei 0o referldo
referido cOmpmmisso de
recompra aCima
conseqüências que este documento
aClma mencionado. Contudo, em face das consequenClds
José Pereira Barbosa e Élcio
trouxe entre as partes, Hermenegildo Jose
Elcio Moraes de Belli, e que
eu testemunhei, achei por bem comunica-Io
comunicá-lo da localizar;ao
localização do mesmo, e assim, como
medida de justir;a,
justiça, estou nesse ato enviado, por carrespondencia
correspondência com AvlSO
AvISO de
Recebirnento, duas cópias
copias autenticadas do Ja
Recebimento,
Já referido documento para que tome as
rnedlddS
rnedldas que dchM [abivels.
cabíveis.
nao haja
haJa quaisquer duvldas,
Já me fOI solicitado
Entretanto, para que não
dúvidas, uma vez que Ja
O mesrno
mesmo 56
só foi locallzado
localizado ern
em
a entrega do mencionado documento, quero esclarecer que 0

seternbro de 2007.
meados do mes
mês de setembro

Outrosmn,
Out ro SSII'l1 , firrno a presente declaração
declarar;ao em 2 (duas) vias de igual teor, sendo
correspondencI3
encammhada para a parte integrante do documento objeto dessa correspondência
encaminhada

·
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As
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Processo n° 583.00.2OM.191729-5-CP.432

CONC US O
0
Aos 16 de setembro
2008, faço
fa!;o estes autos
conclusos o
0 Dr.
stavo Henrique Bretas
MarzagAo, MM. Ju
ireito da 1" Vera
Vara de
Marzagio,
Re latroa Publlcos.Eu
públlcos.Eu

laabel , eac.

Vistos. '
Traga o
0 suscitante o
0 original do titulo a que
pretende o
0 registro.
Após, ao 5° Registro de Im6veis
Imóveis e em
Ap6s,
seguida ao Ministerio
Ministério Publico.
Público.
Int.
sao Paulo, 16 de setembro de 2008.
São

Gustavo
Guatavo

Henr~arzagiO
Henr~arzagAO
Juiz de Direito

Aoa
setelrib!~
Aos 16 de sete!Jribtpz.,
resentea
resentes autos

2008, recebi

oa
os

CERTID O
0 PUBLl'fAC
PUBLJ'fAC O
0
Certifico
fia.
Certiflco e dou fé
f6 que (a) U~ de fla.
disponibilizado :! 0
O arlo da Justiça
4<.~01 disponlblllzado
Justl4;a
ISJELI DY.. . Consldera·se data
Elet 6nlco em ·1g 1..sJEL1
0 prlmelro
publicalilo, o
útil subaeqOenta
subseqüente a
à
da publicaçlo,
primeiro dla
dia iitll
data
aclma
menclonada.
Slo
Paulo,
acima
mencionada.
I
escr.subl.
. Eu, .• ..~~...., escr.subs.

\

DR. JUIZ CORREGEDOR DA 11
11 VARA DE
EXMO. SR. OR.
PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DE
REGISTROS PUBLlCOS
SÃO PAULO - SP.
SAO

\"

...",,'

PROCESSO nil.
nll. 583.00.2008.191729-5

--

I.::)

.;

,

':."-

""

HERMENEGllDO JOS~ PEREIRA
HERMENEGILDO
BARBOSA, por sua advogada que esta subscreve, vem
presença de V. Exa., nos autos da
respeitosamente à presen9a
SUSCITAÇÃO DE DUVIDAS, processo em epigrafe, requerer a
SUSCITACAO
concessão de prazo de 15 (quinze dias) para o
0 cumprimento do r.
concessao
Título Original que
despacho de fls, . Entretanto, vale informar que o
0 Titulo
encontra-se
0 Registro en
contra-se vinculado a outro processo,
embasa o
porém referido processo
conforme mencionado na petição
peti9aO inicial, porem
Juízo, motivo pelo
0 M. M. Juizo,
atualmente encontra-se conclusos com o
juntá-lo aos autos.
qual nos impossibilita de junta-Io

a

-

Termos em que,
Pede deferimento.

".;-:

São
Sao Paulo, 22 de setembro de 2008.

E~

RITA DE CASSIA
DE CARVALHO MOlON
OAB/SP 202.371

----------,---_.- _-"."

________

--l"7"ffi=~-_E-~

#

"'"

Fls.

Jfit-

I Processo nO 583.00.2008.191729-5-CP.432
CONCLUS
Aos 2 de outubro de 200 ,
conclusos o Dr. Gustav
Juíz de
Marzagio, MM. Juiz
Re
RI Istros Publlcos.Eu,
Públicos. Eu,

°

\

V 1ST O
V
0 S.

Primeiramente, deverá
devera a advogada
de fls. 166 regularizar a sua representação
representayso nos
autos.
Após,
Ap6s,

tornem

conclusos

para

f1s. 166.
exame de fls.

Int.
Sso
São Paulo, 2 de outubro de 2008.
Hen ..,,.."'_
Gustavo Henl'llJh

-

Aos 2 de OUIU[JI'<)
QUt\l~1'9

CERT
O
0 - PUBLlCAÇ
PUBLlCA~ O
0
fe ue o(a)
de fls.
f1s.
Certlfleo ft dou fé
Certifico
-=--:-....,.fol dlspon llizado no Diarlo
Diário da Justiça
-=--:-...,.fol
Justl~a
Eletronleo
. Considera-se
Consldera-se data
Eletrônico em _ _,_ _,
da publicação,
pubJlea~io, o
0 primeiro dia util
útil subseqUente
subseqüente a
à
data
aeima
menelonada.
Sio
Paulo,
acima
mencionada.
São
eser.subs.
. Eu, .............................., escr.subs.
,
,

ri

EXMO. SR. DR.
OR. JUIZ CORREGEDOR DA 1
111 VARA
PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL
REGISTROS POBLlCOS
SÃO
sAo PAULO - SP.

(j

~

'\,
(

.1

........'

:

PROCESSO

g
R
.•

n

)

583.00.2008.191729-5

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA
BARBOSA, por sua advogada que esta subscreve, vem
respeitosamente a
à presença
presenc;:a de V. Exa., nos autos da
SUSCITAÇÃO DE DUVIDAS, processo em epigrafe, requerer a
SUSCITACAO
juntada da anexa procuraçAo,
procurac;:Ao, bem como do comprovante de
pagamento das custas de representação,
representac;:ao, para os devidos fins de
direito.

-

Termos em que,
Pede e. deferimento.
São Paulo, 22 de setembro de 2008.
Sao

~
CARVALHO MOLON
OAB/SpA~~71

RITA DE CASSIA

,

--'

PROCURACÃO
PROCURAcAo "AD JUDICIA"

HERMENEGllDO JOSE
brasileiro,
casado,
JOSÉ PEREIRA BARBOSA,
Cédula de Identidade - RG nO. 5314997-X e inscrito
despachante, portador da Cedula
José Alves da
no CPF/MF sob nO 060847458-49, residente e domiciliado na rua Jose
Cunha Lima, n°. 461 - CEP: 05360-050 - Sao
São Paulo/SP, pelo presente
instrumento nomeia e constitui suas bastantes procuradoras as advogadas,
RENATA BASILI
BASIL! SHINOHARA, brasileira, separada judicialmente, inscrita na
CÁSSIA NEGRAO
NEGRÃO DE CARVAlHO
CARVALHO
OAB/SP sob 0o nO 225.511, RITA DE CASSIA
MOlON, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o
0 nO 202.371 e MEIRY
VAlERIO MARQUES, brasileira, divorciada, inscrita na OAB/SP sob 0o n.
264.246, todas com escritório
escritorio àca Avenida Ipiranga, n.o 1267 - 4° andar, Santa
Ifigênia, Sao
São Paulo/SP, CEP 01039-907, a quem confere amplos poderes para
Ifigenia,
Instância ou Tribunal, podendo propor
prop~r contra
o foro em geral, em qualquer Instancia
quem de direito, as ações
ac;:oes competentes e defendê-los
defende-Ios nas contrárias,
contnarias, seguindo
umas e outras até
ate final decisão,
decisao, usando os recursos legais e acompanhandoos, conferindo-Ihe
conferindo-lhe ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir,
firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação,
quitac;:ao, agindo em conjunto ou
separadamente, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem
reservas de iguais poderes, dando por bom, firme e valioso e, especialmente
para represents-Io
SUSCITAÇÃO DE DUVIDAS,
DÚVIDAS, processo nO.
representá-lo nos autos de SUSCITACAO
8
583.00.2008.191729-5, perante a 1 VARA DE REGISTROS PUBLlCOS do
SÃO PAUlO
PAULO - SP.
FORO CENTRAL DA CAPITAL DE SAO

Sao Paulo, 22 de setembro de 2008.
São

HERMENEGllDO JOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA

GOVERNO DO ESTADO DE SAD PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

QUIA Of[! ARRECAOA~Ao ESTAOUAL
• DEMAIS

GARE
OR

~=:,,-,...--;-_...L._';:;;;""';'"'-"-_"'""'-_

L..-Ic;5;iiiiiS'

~~~~~~~~~'~''---l

I

~o

-

NOSSA CA)
CAI XA S. A.
llANCfI HOSSA
llAHGO No.: 151
Ali:
All: 1>384 .. 1
COHPROVlINTE DE PAGAHENIO ..... . GAIlE'DR
CODWO DA REf;F.I'fA

cpr
CPF

VALOR IlA
IJA RECEITA

394'9

061lfJ474S8/49

::;~

JUROS Dr.
DF. HORA
HULTA HORA/INFRACAO
HONORARros ADVOCAm:COS
VAlOR
VALOR TOTAL

I

DATA: 22/09/2000
22109/2000
T<RHINAL: 946
CONTROLE: 02:W4I1

0,0
O,0
8,30
HaRA:
HORA: 18:45:29
18:45:2.9
AUT.: 354
NSU.:
NSIJ.: 015162

Autenlicuca.o Digital
Digi(al
RJ6RUR00 f.EA;'XNYC H000t6GK
H000tóGK 3He8109U
7t10f'EUYX NGWLEHWIi
NGWLEHWJI ZK40E4A8 ZkLT6ELY
GAR[--IIR recollddo
CAT 90/97
GAR["lIR
recolhido (unft,!,
clJnfür •• Porb.rj;.,
Porb.rü., CAI
.:.; port,lt't. CAl 60/02,Autorüadll
60/02,Autori.~adll ~elu Proc:",so

[l.A.re0/97.
[I.A.r80/97.

1. Via

,

Fls.172

I Processo nO 5S3.00.200S.191729-5.CP.432
583.00.2008.191729-5.CP.432
CON US O
0
Aos 10 de outubro de 200S,
2008, fa!;O
faço estes autos
conclusos o
0 Dr. Gu
Henrique Bretas
Marzagão, MM. Juiz e
Marzagio,
Ito
ito da 1° Vara de
Re Istros
latroa públlcos.Eu,
Publlcoa.Eu,
Iss
laabel
bel eac.
esc.

V ISTO
I STO S.
Fls. 166: Defiro o
0 prazo de quinze
(15) dias requerido.
Int.

sac
sao Paulo,

10 de outubro de 2008.

~9ãO
~9iO

Gustavo Henrique
Juiz de ~~-; .------

DATA
r6iJe 200S,
2008, recebi os presentes
Aos 10 d outu r61Je
(Iaabel, eac.
esc.
autos. Eu, .......... ..;:.........(Isabel,

-,
-.

0- PUBLlCAÇ
PUBLICAe; O
0
C rtl
rtt co e dou fé
f6 ue o(a)
[YiJ-'lhil,v--'
)IIVJ/7Ljo~~ de fla.
fls.
do~o lárlo
"rlo da Justiça
Justi~a
I dlrnl ~I
E et 6nlco em
I
I~. Consldera-se
Considera-se data
da publicação
publlca~jjo o
0 prl eiro dia utll
à
útil subseqUente
subseqüente a

d

.

~:.~~~~~~~ escr~~u~~:

EXMO SR. DR. JUIZ
jUIZ DE DIREITO CORREGEDOR DA I" VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DE SAO
SÃO PAULO - SP.
PUBLlCOS

;:!

r::;;.-.

c)
\

..:;:: ..

Processo n°. S83.00.2008.191729-S

8
8

~

.'.

;-;

HERMENEGILDO jOS~ PEREIRA BARBOSA, por
sua advogada que esta subscreve, vem respeitosamente à presen!;a
presença de

a

Vossa Excelencia,
Excelência, nos autos da SUSCITAc;AO
SUSCITAÇÃO DE DUVIDAS,
DÚVIDAS, processo em
epígrafe, expor e requer o
epigrafe,
0 que segue:

Na data de 04 de setembro de 2008, o
0
juizo manifesta!;ao
manifestação com o
0
suscitante protocolizou perante esse M. M. juízo

-

objetivo de esclarecimento de duvidas
dúvidas pela devolu!;ao
devolução do requerimento de
prenotação pelo 5° Cartorio
prenota!;ao
Cartório de Registro de Imoveis
Imóveis de Sao
São Paulo.
Assim,

o
0

digno

magistrado

proferiu

Título
despacho requerendo que fosse juntado aos presentes autos o
0 Titulo
prenotação.
0 suscitante pretende a prenota!;ao.
Original a que o
Nesse sentido, na data de 23 de setembro de
2008, o
0 suscitante manifestou-se requerendo a esse juizo
juízo a concessao
concessão de
prazo de 15 (quinze) dias para o
0 cumprimento da determina!;ao
determinação judicial,
0 prazo requerldo,
sendo deferido o
à patrona do suscltante,
suscitante, ser
requerido, vlndo
vindo a
intimada da decisao
decisão na data de 16 de outubro de 2008.

.'

Ocorre que, o
0 prazo estipulado pelo juiz "a
quo" tem seu termo final na presente data, e o
0 suscitante, ainda nao
não
0 Titulo
conseguiu juntar aos autos o
Título Executivo, pelos mesmos motivos os

quais arguiu
argüiu em sua manifesta<;ao
manifestação que requereu concessao
concessão do prazo, qual
seja, QUE O
0 REFERIDO TITULO
TíTULO ORIGINAL QUE EMBASA O
0 REGISTRO DA

PRENOTA<;:Ao
PRENOTAÇÃO ENCONTRA-SE VINCUlADO
VINCULADO A OUTRO PROCESSO, DESSA
FORMA POR ENCONTRAR-SE O
0 PROCESSO, AINDA, CONCLUSOS
CONClUSOS COM O
0 JUIZ
jUIZ
concessão do prazo de mais 30 (trinta)
COMPETENTE, requer o
0 suscitante a concessao
determinação judicial.
dias para o
0 cumprimento da determina<;ao

Todavia, caso Vossa Excelencia
Excelência achar por

a

bem, o
0 suscitante poderá
podera requerer à 13' Vara Clvel,
Cível, CERTIDAo
CERTIDÃO DE OBjETO
OBJETO E
PÉ, comprovando-se a veracidade dos fatos explanados.
PE,

Ante ao exposto, requerer a V. Exa., que

concessão do Drazo
prazo de 30 (trinta) dlas
dias para a juntada do Titulo
Título
defira a concessio
Original, como medida de justiça.!
justi<;a.!

Termos em que,

Pede Deferimento.

Sao
São Paulo, 31 de outubro de 2008.

Nf(jAAO DE CARVAlHO MOlON

Fls.175
Fls.
175
Processo

nO 583.00.2008. 191729-5-CP.432

Aos 5 de nove ro de 2008, faço
fa~o estes autos
conclusos o
0 .. r'--"'''''stavo
stavo Henrique Bretas
Marzagao, M .
Marzagão,
Direito da 1" Vara de
Re istros Públi
PLibli oS.Eu
os.Eu
Isabel
Isabel,, esc.

-

.-"

Fls. 173/174: Defiro o
0 prazo de trinta (30) dias
como solicitado pelo autor
aut~r .

In!.
Sao Paulo, 5 de novembro de 2008.
São

08,

0
Aos 5 de novem o
resentes autos. Eu, ..

",....

recebi

os

............... (Isabel), esc.

CERTIDAO - PU
Certifico e dou fe
Certifieo
fé que o(a)'
de fls.
~ dis~~nibili"dO JJ Diario
Diãrio da Justiça
Justi~a
Eletr nico
nieo em +!:-;:'
,tjD. Considera-se data
0 primeiro dia útil
util subseqüente
subseqiiente a
à
da publieac;iio,
publicação, o
da
cimíIQ
eimiIQ meneio
a.
São
Siio
Paulo,
, W
W . Eu, ..... .. .....~ ... , escr.subs.
eser.subs.

, .,

..... mllCO
nillCO " dOU

t~Quel ~ .'

,1O)(ahs) ........... ~/'"
o.
0. c.
gtlrOU 05 autüc
6t1rOU
autC.e

levolvendo-os
'evolvendo-os

:

v ,

)~ . .

-''
E:;"

•••

~

/,
/' ,-h/l,.',J.HHJ\L"
'-h/l,.',J.HHJ\L"

li11 ...........
, , ..~.::.
\1
\\
.......

~

.......

J~ .... c1,,~ .... ~~:... s~~~

- - - - -------------_
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_to a

'l
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EXMO. SR. DR.
OR. JUIZ CORREGEDOR DA 1
111 VARA DE
REGISTROS POBLlCOS
PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DE
SÃO PAULO-SP.
SAO

C,.:>
c,.:>

,/,,'"

PROCESSO nil.
nll . 583.00.2008.191729-5

JOSÉ PEREIRA
HERMENEGILDO JOSE
BARBOSA, por sua advogada que esta subscreve, vem
à presenc;a
presença de V. Exa.,. nos autos da
respeitosalllente a
SUSCITAÇAO DE DUVIDAS, processo em eplgrafe, requerer a
SUSCITA<;AO
0 cumprimento do
concessão
concessao de prazo de mais 30 (trinta) dias para o
r. despacho de fls., tendo em vista que os autos onde encontra-se o
0
Título Original que embasa o
Titulo
0 Registro ainda permanece conclusos
com o
0 M. M. Juizo,
Juízo, motivo pelo qual nos impossibilita de cumprir
referida determinação.
determinac;ao.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de dezembro de 2008.
Sao

\~)

\!J

· .,

Tribunal de Justiça
Justi~a do Estado de Silo Paulo
Fórum Central Clvel
Cfvel Joio
Mendes Junior
Júnior
F6rum
Joilo Mende.

Extrato Completo do Processo - Cfvel

Processo
Processo:
Processo : 583.00.2000.527692-9
F.c.ev.
F.C.Cv. J040
João Mcndcs
Mendes

Grupo:

1I - Cível
Clvel

Ação:
Ayao:

140 - Posscss6rias
Possessórias em
cm gcrai
geral

Segredo Justicra
Justiça::
Scgrcdo

Não
Nao

Município Origcm
Municipio
Origem::

São Paulo
Sao

Qtd. Autor(cs):

.- -

N" Ordem : 00054112000
000541/2000

Fórum:
Forum:

Competência: J - Civcl
Competcncia:
Cível

Valor da Causa: R$ 5.000,00
Qtd. Réu(s)
Rcu(s) :

Volumc(s):
Volume(s): 2

2

Apenso(s): 0O

u

LocaJizay8o
Localização Fisica
Física;;

J3 • Vara Cível
Clvel

Local Físico:
Fisico :

ConcJusao
Conclusão

Juiz Vinculado:
VincuJado :

Fernanda Galizia Noricga
Fcmanda

Sftua,Ao:
SftuaçAo:

Extinto
Extlnto

Oatl
Data dl
da SltuI,Ao:
SltuaçAo: 10/01/2005
10/0112005

Tipo ExtinçAo
Extin,!o :

Outras Extinyocs
Extinções

Folha: .----

cm

29/08/2008

Obs.
Ob
•. da Sltua,Ao
SltuaçAo :

Distribuiçlio
Distribui~lio
Distribuição::
DistribuiCiio

Livre
Livrc

Data c Hora:

15/0312000
1510312000 15:36

13~.

V. Cível
Clvcl

Autores

,-

Data c Hora:

I i:01
10/12/2008 11:01

Processo N° : 583.00.2000.527692-9
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Fls.
178
Fls.178

Processo

nO 583.00.2008. 191729-5.CP.432

CONCLUSAO
Aos 17 de dezembro de 2008, ço
~o estes autos
conclusos o
0
Dr. Gustavo
enrique Bretas
Marzagão,
Marzagio, MM. Juiz de Di it
de
Re islros
istros públicos.Eu,
publicos.Eu,

,
VIS TOS.
r~s.

°

Defiro ao autor
auter o prazo requerido de trinta
(30) dias.
Int.

São Paulo, 17 de dezembro de 2008.
Sao
Gustavo

Henri~arZagãO
Henri~arZagiO
Juiz~:~~:;: .•.•

DATA
Aos 17 de dezembro de
resentes autos. Eu, .................

os

Certifico e dou fé
f6 que o(a)
de fls.
ário da Justi!ia
Justiça
o O
disponibUiz;ado 0
0 ario
rejnico
,U
. Considera·se data
rônico em .,,.:)..- 1
UI
I ,1
publicaçãoToPrimeiro
útil subseqiiente
subseqüente a
à
publica!i80ToPrimeiro dia util
acim,l!"
~ãO
acim.l!"
menci ~80
Paulo,
,0\ 1,~
10\
tJí . Eu, ............................. , escr.subs.

EXMO. SR OR
DR JUIZ DE DIREITO DA la VAR
DE
REGISTROS PUBLICOS
PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA CAPITAL DE SAO
SÃO PAULO - SP.

Processo n°. 583.00.2008.191729-5

HERMENEGILDO JOSE
JOSÉ PEREIRA
BARBOSA, por sua advogada que esta subscreve, nos autos da
SUSCITA<;AO DE DUVIDAS,
SUSCITAÇÃO
DÚVIDAS, processo em epigrafe,
epígrafe, em
fIs.
, requerer a juntada do Titulo
atendimento ao r. despacho de fls.
Original o0 qual se pretende a Prenotac;:ao
Prenotação do Imovel,
Imóvel, bem coma
como
demais documentos pertinentes, para os devidos fins de direito.

Outrossim,
pec;:a inaugural.
formulados na peça

reitera-se

os

pedidos

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São
Sao Paulo, 16 de fevereiro de 2009.

RITA DE

C~"%CARVALHO
~'1!.CARVALHO
OAB/SP 202.371

MOWN
MOLON

, Tribunal de Justir;a
Siio Paulo
Justiça do Estado de São

Página 1i de 2
Pagina

..
Justiya do Estado de SAO PAULO
PAUlO
Tribunal de Justiça
Pag, Principal
Pá"

17,
F6rum Central Clver
Clvel lolo
Mende. lunlor
Proce.lO
Fórum
Joio Mendes
Júnior - Proc
•••o nO: 583,00.2000.527692-0
parte(.)
parte(l) do proce.so
proeel.o

rocar
local ff,leo
ff,lco

Comarca/F6rum
Comarca/Fórum

ciVEL
ciVEl
F6rum Centrar
Central Clvel
Fórum
crver lolo
Joio Mende. lunlor
Júnior

Processo NO

113.00.2000.5376'2-0 /000001-000

Tipo de Incidente

Elcecuçlo
Elc.c~lo d. Sentença
aentln~.

Cartório/Vara
Cartorio/Vara

Clvel
U". V.re
V.ra Clver
Cfvel
Cfver
541/2000
Cfver
Cfvel

Processo

Competencia
Competência

N° de Ordem/Controle
Grupo

no.

Ação
Ac;ao

POlsessórlas
POIse
•• 6rlal em geral

Tipo de Distribuição
Distribuic;ao

Llvre
Livre

Entrada e Distribuic;ao
Distribuição em

Qtde, Autor(s)

06/02/20096. 12h
Uh 26m 00.
Real
Rear
0,00
2

Réu(s)
Qtde, Rcu(s)

1

Moeda
Valor da Causa

andamentol
andamento.

PARTE(S) DO PROCESSO
Executado

eu:ro MOl'
. DlIII.LJ
MOI"_.
11
DlIII.LI

Advogado: 54323/SP MARCO ANTONIO FRAGOAS ZUFFO
Advogldo:
Advogado: 97415/SP SAMUEL
SAMUEl PEREIRA DA SILVA
Advogldo:
Advogedo:
Advogado: 54323/SP MARCO ANTONIO PRAGOAS ZUFFO

·e~~q~~~te·················'··""·"··-KIilMINlGiLDÕ:;õ8i'·,.Uiiii
·e~~q~~~te·················'··""·"··-KIilMINlGiLDO:;08i'·,.Uiiii

••RIõãA··················································
RIOSA··················································.....................................

Advo"ldo:
CRI5TINA MAGALHÃES
MAGALHAES PAZ
Advogado: 199163/5P
199163/SP CARLA CRISTINA
Advo"ldo:
PAOLA CANTARINI QUEIROlO
QUEIROLO
Advogado: 174774/SP PAOlA

................................................_~.~.~~~.~.~~!..~~.~~?.Y~.~....~.!~..~.~.~.~!~.~~~~~.!?~.~.~~y.~~~.~..~.~~~~.............................
Exequente
MA1IU IUCAno IAlUIOlA
IlAlUIOlIA
..............................................._~.~~~~.~.~~!..~~.~~.~.Y~.~ ....~~~~!~..~~~~~.~.~~~.~.~~~ .................................................................
LOCAL FISICO
FÍSICO

..~.~!.~?!.~.9.~? ........................... _~.~!?.~~!.'.~!'....................................................................................................................................................
ANDAMENTO(S) DO PROCESSO
(Existem 5 andamentos cadastrados .)
(Exlstem

..~.~!.~?!.~.?~?........................... -~.~~~~~~.~~~
_~.~~~~~~.~~~..~~.~.~!~~£~~
~~.~.~!~~~~~..........................................................................................................................
13/02/2009

Retorno do Setor

12/02/2009

Remessa 80
ao Setor
Remetido
Remetldo ao xerox em 12/02

10/02/2009

Despacho
Delpaeho Proferido
Proferldo
Fls. 394 - 1- Cumpra-se, corn
com urgência,
urgencia, o0 despacho de fls. 393. II - Manifeste-se o0 autor

..............................................._~.~.~.e.~~~.~.~!:'....~~~~~.~~....~.e.~.~~.~.~ ....~.~.:~.~.:~~.O'~..e..~.e.~~~~~~..~.~~~~.o..!!~..~~~~.~.~'!.~~:.................
...............................................
..............................................._~.~.?!.~.?~..~..~~.y~.~~:..~p..~.~!..t.~.r.n.'!~!..~I~r ..:............................................................................................
06/02/2009

Incidente
Incldente Cadastrado

................................................_~~.~~~~~.~..e.~..o.~!.o.~!.~~~.~.. ~~~..~~~!!~.':':!.~.~..~~~5~~~~..~~~!!5~!'.e.!.~.~~:!?o.:~.o.o.!?:~~.?~~.~:.!!.!?o.~
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SÚMULA(S) DA(S) SENTENC;A(S)
SUMULA(S)
SENTENÇA(S) DO PROCESSO
(Nenhuma sumula
súmula cadastrada.)
informações contidas no Portal do TJ/SP nao
não têm
prazos somente Elé valida
válida a partlr
partir da pub1icaca,
publicaçã,
As informac;oes
tem efeito legal. A contagem dos prazo5
Estado de Sao
São Paulo·
Judiciário·• Tribunal de Justiça.
Paulo • Poder Judiciario
Justi<;a.

http://www.tj.sp.gov.br/portaltj!Paginas/Pesquisas/Primeira_ InstancialCiYei/Por
http://www.tj.sp.goY.br/portaitj/Paginas/Pesquisas/Primeira
Instancia/Civel/Por_ comar."
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Direito da 13' Vara Clvel da Capital - Sao
São Paulo
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direlto

Processo n°. 00.527.692-6

ELCIO MORAES DE BELLI, por seu advogado e
bastante procurador nos autos da ACAO
AÇÃO DE REINTEGRACAO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM PERDAS E DANOS que
promove neste MM. Juizo
Juízo e r. cartorio
cartório atraves
através do processo n°.00.527.692-6
contra HERMENEGILDO JOSÉ
JOSE PEREIRA BARBOSA e sua mulher,
devidamente representados por sua advogada, vem, mul
mui respeltosamente
respeitosamente as
partes em conjunto com seus respectlvos
respectivos advogados perante v.
V. Exa., para
Informar e requerer o
0 que abaixo segue:

Conforme acordo realizado em audlencla
audiência de
instrução
instru~ao e julgamento, fixou-se
flxou-se prazo para os reus
réus exercerem o
0 direito de
Imóvel objeto da lide, depositando-se no dia 21 de novembro
retrovenda do Imovel
pp. o
0 valor do debito
débito sob pena de ser executada a Imediata
Imedlata reintegração
reintegra~ao do
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2.
Transcorrida "in albis"
ai bis" a data aprazada e nao
não
tendo os reus
0 valor devido, resolvem as partes se compor
réus depositado o
amigavelmente vlsando
0 dlrelto
visando prorrogar o
direito de retrovenda do Imovel
Imóvel aos reus
réus
condições abaixo
abalxo que mutuamente acordam a saber:
saber :
conforme as condic;oes

O
réus, devldamente
devidamente apurado
3.
0 Saldo Devedor dos reus,
liquida certa e
e aceito entre as partes ate
até a presente data e
é a quantia líquida
oitenta e tres
três mil
exigível
exiglvel no valor de R$ 283.645,00 ( duzentos e oltenta
cinco reais ).
seiscentos e quarenta e clnco

4.
Estabelecem mutuamente que o
0 saldo devedor
estlpulado no valor de R$ 283.645,00 ( duzentos e oitenta e tres
três mil
acima estipulado
seiscentos e quarenta e cinco reais ) foi calculado por ambas as partes
através de Prestação
atraves
Prestac;ao de Contas devidamente realizada e aceita
acelta entre ambos
ate a presente data, sendo certo que por conta deste valor Inexistem
Inexlstem mais
mals
até
debitos por serem apurados ou acrescldos
acrescidos ou mesmo
quaisquer débitos
compensados,
já realizados ou
eompensados, quer sejam por conta
eonta de pagamentos ja
alegados no corpo
eorpo destes autos ou mesmo ja
quitados entre os mesmos .
já qUitados

..

-,
Fica certo
Fiea
eerto entre as partes que mediante a
5.
fixac;ao
podera ser
fixação do Saldo Devedor acima mencionado, no futuro nada mais poderá
alegado,
alegada, exlgido
exigido ou acrescldo,
acrescido, bem como nenhum tlpo
tipo de credito
crédito podera
poderá ser
reus com relação
relac;ao a pagamentos efetuados anteriormente esta
alegado pelos réus
fixarem o
0 saldo devedor
data ao autor estando ambos certos e ajustados ao flxarem
meneionado,
realização de quaisquer acertos
mencionado, razao
razão esta que ineorrem
incorrem na reallzac;ao
entre 05
os mesmos ou eventuais pendenclas
pendências de reallzac;ao
realização de outras prestac;oes
prestações
de contas, por se aeharem
acharem plenamente satisfeitos e quites ao fixarem como
Saldo Devedor a quantia
quantla em questao,
questão, a qual 05
os reus
réus deciaram
declaram e o
0 autor
assim aceltil,
asslm
aceitei, como valor IIquldo
liquido e certo devido
devldo para exercício
exerdclo da retrovend\JIJ
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6.
A quantia de R$ 283.645,00 fixada como saldo
0 direito de retrovenda do imovel
imóvel objeto da lide,
devedor para prorrogar o
deverá
devero3 ser paga pelos reus
réus que declaram caro3ter
caráter de solidarledade
solidariedade para
cumprimento desta obrigação,
obriga~ao, através
atraves de 18 parcelas, vendveis
vencíveis todo dia 28
de cada mes
mês de forma consecutiva na forma abaixo relacionada
relacionada::
DGPoSITl\~tl')'15"1f

"'NI'fi

Oo"lTA tlo lluTo/\
/luToA IV "',M~O'i
<ó,M~O'i - A6ENCill .131fz· 13Q110E'Sco

l' Parcela - R$ 60.000,00 (sessenta mll
mil reals)
reais)
2' Parcela - R$ 40.000,00 (quarenta mll
mil reals)
reais)
3' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos rea
reais)
Is) 4' Parcela
Par'cela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 5' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 6' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 7' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 8' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 9' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
qUinhentos reals)
reais) 10'
lO' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos rea
reais)
Is) 11' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 12' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 13' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos reals)
reais) 14' Parcela - R$ 8.500,00 (olto
(oito mll
mil e qulnhentos
quinhentos rea
reais)
Is) 15' Parcela - R$ 23.600,00 (vlnto.triomll . .o I _ ......)
16' Parcela - R$ 23.900,00 (vI_.triomlle_tao ......)
17' Parcela - R$ 24.200,00 (vI_.q_mfledaIMtaoNIIII)
18'Parcela - R$ 9.94S,00(no
9.945,00(no•• mllnovecentaoeq
mil novecentao e q.."",ta
""'taeclnco
e cinco""")
...... ) -

neste ato
dia 28.12.2000
die
dia 28.01.2001
dla
dia 28.02.2001
dla
dia 28.03.2001
dla
dia 28.04.2001
die
dia 28.05.2001
dla
dia 28.06.2001
dla
dia 28.07.2001
dla
dia 28.08.2001
die
dia 28.09.2001
dla
dia 28.10.2001
dla
dia 28.11.2001
dla
dia 28.12.2001
dla
dia 28.01.2002
dla
dia 28.02.2002
dla
dia 28.03.2002
dla
dia 28.04.2002
dla

7.
As parcelas deverao
deverão ser pagas pontualmente no
dia de seus respectivos vencimentos, sendo certo que 0o nao
não pagamento na
forma estipulada, acarretara
acarretará na imediata e automatica
automática rescisao
rescisão do presente
acordo judicial ora realizado entre as partes, devendo o
0 autor ser
reintegrado Imediatamente na posse do Imovel
Imóvel e consequentemente os reus
réus
perdendO
0 direito
dlrelto da retrovenda ora prorrogado, dando-se os reus
réus desde jo3
já
perdendo o
por Intimados para devolve
devolverem
rem de Imedlato
Imediato o
0 Imovel
Imóvel caso venham
inadimplirem quanto ao pagamento no dla
dia de venclmento
vencimento convencionado.

8.
Os reus
réus para todos os efeitos e como parte
integrante do presente acordo, deciaram
declaram serem os unicos
únicos responsaveis
responsáveiS ate
até
Condomínio Edificio
Edifício dos
esta data por todo debito
débito exlstente
existente perante 0o Condominio
Andradas pertencente ao Imovel
imóvel objeto desta IIde,
lide, asslm
assim se
responsabilizando, assumlndo
assumindo exclusivamente enquanto permanecerem na
posse do imovel
imóvel ate
até o
0 cumprimento integral deste acordo, devendo efetuar o
0
pagamento de todas as parcelas exlstentes
existentes de condominio,
condomínio, impostos ~
li
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demais encargos do imovel
imóvel e em especial devendo ainda quitar
integralmente as despesas, honorarios
condena~ao, custas e
honorários advocaticios
advocatícios de condenação,
débito apurado e existente perante o
trâmite perante a
total do debito
0 processo em tramlte
Cível deste Juízo,
Juizo, independentemente do resultado de julgamento
36' Vara Civel
Condomínio Edlficlo
Edifício dos Andradas IItlga
litiga contra o
0
nesta contenda em que Condominlo
autor, processo no. 99.885889-7 em fase de 2" Grau de Jurlsdlc;iio.
Jurisdição.

9.
No caso de ocorrer inadlmplencia
inadimplência dos reus
réus nesta
prorrogação
Juízo, desde
prorroga~iio de retrovenda que ora pactuam perante este MM. Juizo,
imóvel
já estipularn
estipulam que o
0 autor desde que já
ja será
sera reintegrado
relntegrado na posse do imovel
ja
bem como deverá
efetuar
a
devolução
por
conta
das
parcelas
que
lhe
devera
devoluc;iio
Ihe foram
reus, descontando deste montante eventuais
eventuals valores em debito
débito
pagas pelos réus,
condomínio do imovel
perante o
0 condominio
imóvel deixados pelos reus
réus ate
até a data que
mãos do autor,
como taxas, impostos e
aut~r, bem coma
entregaram as chaves em maos
qualsquer
quaisquer emolumentos devldos
devidos enquanto permaneceram no mesmo. A titulo
título
de ressarclmento
romplmento do acordo e por
ressarcimento e indenizac;iio
indenização ao autor pelo rompimento
todos os prejuizos
prejuízos que sofreu no decorrer destes anos, sobre as
importanclas
importâncias que Ihe
lhe foram pagas pelos reus,
réus, ainda Ihes
lhes seriio
serão descontados
o percentual de 30 % sobre o
0 total do valor do débito
debito ora pactuado para
quantia de R$ 283.645,00, e na ocasiao
ocasião abatido
retrovenda, ou seja, sobre a quantla
0 montante apurado para ser devolvlda
réus.
devolvida pelo autor aos reus.
seja qual for o

10.
As partes convenclonam
convencionam que, apos
após o
0 pagamento
da ultima
última parcela deste acordo, medlante
mediante a comprovac;ao
comprovação de quitac;ao
quitação de
condomínio e encargos do imovel,
condominio
imóvel, nao
não haven
havendo
do quaisquer debitos
débitos que
possam ser imputados ao autor,
aut~r, aos reus
réus serao
serão dados ampla e geral e
0 autor obrlgado
irrevogável qultac;iio
irrevogavel
quitação ficando o
obrigado a outorgar a escritura
definitiva do imovel
imóvel objeto desta avença
avenc;a aos reus
réus ou a quem os mesmos
demais serao
serão por
indicarem, cujas despesas para tanto, emolumentos, clsa e demals
exclusivamente suportadas.
estes exciusivamente

a

11.
Isto posto, as partes requerem à V.Exa a
parallsac;ao
paralisação temporaria
temporária do presente efelto,
efeito, aguardando-se o
0 cumprimento de
todas as obrlgac;oes
obrigações pactuadas no presente acordo amlgavel
amigável pelos reus
réus e
5,
realizac;ao
seu.s pagamentos ~eVid
s, sob pena de assim nao
não ocorrendo,
realização de seus
~~
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mediante informação
informa~ao do autor
aut~r a este MM. Juizo,
Juízo, obter o
0 seu regular
até seu final nos termos ora convencionados, suportando cada
andamento ate
parte neste momento pelas custas e honorários
hOnOri3rios advocaticios
advocatícios a que deram
causa.

12.
Diante do exposto, requer-se 11à V. Exa a
homologação
homologa~ao judicial do presente acordo para que assim surta seus
regulares efeitos legais.

Termos em que,
Pedem e aguardam Deferimento.
São Paulo, 28 de N
Sao

~~EBEL~I
AUTOR

NTONIO FR

OAB/SP 54.

mbro de 2000.

OAS ZUFFO
3

HERMENEGILDO lOSE
JOSÉ PEREIRA BARBOSA

RÉU
REU

MARLI ZUCATTO BARBOSA

RÉ
RE
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Fls.204/208IHomologo para que surta seues reguFls.204!208:Homologo
lares efeitos.
da aven9a
avença ,
Aguarde-se o0 arquivo, o0 oumprimento de
QUo devera
deverá ser comunicada pelas partes.
Int.
lnt.
Sao
são Paulo data
ra.

Juiz de Direito.
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Poder Judlclarlo
Judiciário
Sio
São Paulo
CONCLUSÃO
CONCLUSAO
Em 22'de agosto de 2008.
fa~o estes autos conclusos a
faço
à MM' Juiza de Direito

C
é

Dra. Femanda Gaiizia
Galizia Nonega
Nortega
Eu,

(Elivaldo Ribeiro da Silva), Esc. subsc.

PROCESSO N' 583.00.2000.527692-9
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Poder Judl/:lário
Judl/:lario
Sio Paulo
INFORMAÇÃO
INFORMAC;:AO
MM·, Juiza.
Juíza.
Em atendimento
atendimenta ao
aa r. despal'ha
despaçho de ft.
fi. 392, cumpre-me informar que tendo

em vista a extinção
extintyAo dos autos oa
na fase de conhecimento, foi dado baix~ no Sistema
em 28/0712000, mativa
motivo pelo qual nito
não e
é possivela visualização
visualizal'~o de andamentos
andamehtos no
COrn o
0 cadastramento de eventual
site do T.J.
TJ. Infonno mais que somente com

execução
execu~ao da sentença
sentenya que os autos poderão
poderao ser novamente visualizados em

pesquisas. São
Silo Paula,
Paulo, 29/08/2008. I'u,

b

(Elivaldo Ribeiro

da Silva),

Escrevente, subsc.
sOOse.

CONCLUSI\O
CONCLUSÃO
Em 29 de Agosto de 2008.

a

fa",
faço estes autos conclusos à MM' Julza
Juiza de Oiretto

-&

Ora. Femanda
Fernanda Galizia Noriega
Eu,

(Elivaldo Ribairo da Silva), Esc. subsc.

PROCESSO
. N° 583.00.2000.527692-9
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Poder Judiciilrio
Judiciário
Sio Paulo
INFORMAC;:AO
INFORMAÇÃO
MM'. Juiza.
Cumpre~me

informar que estes autos encontravam-se

erroneamente no eseaninho
escaninho dos volumes. São
Silo Paulo, 04/02/2009.
EU~ (Elivaldo

~/

Ribeiro da Silva), Eserevente,
Escrevente, subse.
subsc.

CONCLUSÃO
CONCLUsAo

Em 04 de fevereiro de 2009.
fa~o estes autos conclusos a
faço
à MM' Julza
Juiza de Direno

+

Ora. Femanda
Fernanda Galizia Noriega
Eu,

(Elivaldo Ribeiro da Silva), Esc, subsc,

PROUN0
PROUNO 583.00,2000.527692-9
1 - Cumpra-se, corn
urg~ncia, o
0 despacho de fl, 393.
com urgência,
2 - Manifeste-se o
0 autorem
rel~ao as
autor em relaçêo
às fis.
fls. 357/376 e 382/388.
Após, tomem cls,
Ap6s,
1nl.
In\.

S.P" data supra,

_}
b

DATA

Em _/~2009, recebi ~a,s em Cart6rio
Cartório
com o
corn
0 r, despacho supra, ~T' subsc.
CERTloAo
CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO
PUBLICA~AO

Certifico e dou fe
fé que o
foi disponibilizada
disponibilizado no DiMa
Diário da Justiça
Certifieo
0 r, despacho
despaeho supra fai
Justi~a
Eletrônico
/__/2009. Considera-se data da publica9ao
publicação o
EletrOnico em __1
0 primeiro

dia util
útil subseqliente
subseqüente a
á data acima meneianada.
mencionada. (Lei 11,419 de 19/12/06, art. 4',
§ 3'), Saa
São Paula,
Paulo, __1_/2009,
/_/2009, Eu,

Escrev, subserevi.
Eserev,
subscrevi.

'"oo
,
CÓPIA
cOPIA EXTRAIOA NO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA
JUSTI~A DE SÃo
sAD PAULO

'

..."...
"'"

Processo nO 583.00

J.Q)~ I~ Il'~g :<

Fls.
FIs.

)90

CJ'-'\Ij!r),~:'
r10T'''"'tE

f

ce,.t:;:.-.) "O~(:>ol -,.fn'o~ <~~hj!S~
~.)()~l-1_~~ ~
~>~.~
_o . . . . . ~o
,~-~
rl P~ --b,1 "~ooo-o---""vLQY+'--(43

~

..

~.~.rl'p ,f

J

GL-

___ . __ . . _

~o,n I~
~"n
:..:~t,...
"'~t'.

._.. _...

do,
d....

1

..

.oo.....

--~~
.. _....

r-<:ú

...........
.

.. ,

f'l.

.... ,

~............
,,',"o.Dtv~,
~
. . v~. .' .'~~
~
. ,.... ' ... _......... .........
...........
....................

....

"

Zé:6'1
ze:o'

-,....
-, .... ~i..Ib&o,
~i..Ib&o'

!

.

.

_ ..".~..._ _ .~.~ ...
••. _. ___._ ["..,:ter.
["... lter.

iUt'\...•

.
EXMO. SR. DR. lUIZ
JUIZ CORREGEDOR DA la VARA

/1 . ." /

PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA CAPITA
REGISTROS PUBLICOS
SÃO PAULO - SP.
SAO

PROCESSO nO. 583.00.2008.191729-5

HERMENEGILDO
~.

por
p~r

BARBOSA,

respeitosamente

sua

aà

~

advogada
presença
presen<;a

de

que
V.

esta
Exa.,

lOSE
JOSÉ

PEREIRA

subscreve,
nos

autos

vem
da

,

SUSCITAÇAO DE DUVIDAS, processo em epigrafe, expor e
SUSCITAC;AO
0 quanto segue:
requerer o

Em 04 de setembro de 2008, o
0
suscitante

interpôs
interpos

a

presente

Ação
Ac;ao

com

o
0
objetivo

de

esclarecer a devolução
devolu<;ao do requerimento de prenotação
prenotac;ao pelo 5°
50
Cartório de Registro de Imóveis
Cartorio
Imoveis de São
Sao Paulo, bem como

".

requerer a respectiva

prenota<;ao
prenotação

do titulo
título ja
já

inform

anteriormente.

Nesse contexto, foi solicitado por
p~r V.
Exa., a juntada do Titulo
Título Original que o
0 suscitante pretende a
prenotação. Contudo, o
0 processo que tramita perante a 13 a
prenota<;ao.
Título Original
0 Titulo
Vara Cível
Civel do Fórum
Forum Central, onde encontra-se o
que embasa o
0 referido registro da prenota<;ao,
prenotação, permaneceu por
p~r
cerca de 6 (seis) meses conclusos com a D. Juiza
Juíza daquela Vara,
impedindo assim, o
0 cumprimento da solicita<;ao
solicitação no presente
processo.

Porém,
POrE§m, após
apos a devolução
devolu<;ao dos autos
cartório, foi possivel
possível entao
então providenciar as
daquela Vara ao seu cartorio,
cópias autenticadas pelo Tribunal de Justiça
copias
Justi<;a de Sao
São Paulo, para
serem juntadas a estes autos, tendo em vista que os originais
do acordo e da respectiva homologa<;ao
homologação estao
estão apensados
0 seu desentranhamento.
naquele processo, sendo impossivel
impossível o

Dessa forma, assim fez o
0 suscitante,
petição requerendo a
que protocolizou em 18 de fevereiro 2009 peti<;ao
juntada do referido Titulo,
Título, dentre outros documentos.

Entretanto,

recentemente,

0
o

suscitante solicitou junto ao 50
5° Cartório
Cartorio de Registro de Imóveis,
Imoveis,
atualização
atualiza<;ao da Certidao
Certidão de Matricula
Matrícula do Registro do Imovel,
Imóvel,
objeto da presente ação,
a<;ao, para acompanhamento, no intuito de
não ser mais prejudicado do que ja
nao
já esta
está sendo ate
até o
0 presente
momento.

,.
,"

,

Assim,

ao

retirar

a

Certidão
Certidao

última
atualizada da Matricula do referido imóvel,
im6vel, constou na ultima
página
0
pagina do mesmo, a seguinte informação:
informac;ao: "CERTIFICO que o

imovel
matricula tem sua situação
situa~io com
imóvel objeto desta matrícula
CONSTITUI~OES DE ONUS
referencia
ALIENAÇÕES, CONSTITUIÇÕES
ÔNUS
referência a AL1ENA~OES,
,

REAIS E TITULOS
TÍTULOS PRENOTADOS, ate
até a data de 3/2/2009,
integralmente noticiados na presente copia;
cópia; CERTIFICO

e

reprodu~io autentica
ainda, que, a presente certidio
certidão é reprodução
autêntica da

term os do paragrafo
ficha a que se refere, extraida
extraída nos termos
parágrafo
1°
l° do art. 19 da lei nO 6.015/73. CERTIFICO ainda, que,
em data de 03/02/2009, foi prenotado sob nO 219369
título tendo por obJeto
objeto o
com prioridade por 30 dias, titulo
0

imovel
imóvel

desta

matricula
matrícula

(Art.

186 c/c 205 da

Lei

6.015/73)." (documento anexo).
Ocorre que, a referida prenotac;ao
prenotação
informada

na

Certidao
Certidão

mencionada,

tem

p~r
por

objetivo

a

imóvel a terceiros interessados, o
transferência
transferencia do respectivo
respectiv~ im6vel
0
trará ao suscitante um prejuizo
que trara
prejuízo ainda maior do que ja
já vem

c-

sofrendo

com

a

nao
não

prenotac;ao
prenotação

do

titulo
título

p~r
por

ele,

principalmente, por
p~r exist ir
jr um
yrn grayarne/Onys
gravame/Ônus gray[ssirno
grav[ssimo
qye
0 referjdo
jrnOyel, como ja
referido bern
bem imÓvel,
já mencionado
que recai sobre o
na peça
pec;a inaugural.
Cumpre esclarecer que, em 04 de
março
rnar~o de 2009, expira-se o
0 prazo de 30 (trinta) dias
Certidão de Matrícula,
Matricula,
informado na Certidao

prazo este, onde a

prenotação
prenotac;ao poderá
podera ser registrada, efetivando a transferência
transferencia de

/

propriedade, sendo assim, imensurável
imensuravel o
0 prejulzo
prejuízo que caus
ao suscitante.

Diante do exposto, requer a juntada
da Certidao
Certidão Original de matrfcula
matrícula de Imovel,
Imóvel, devidamente
atualizada,

comprovando-se

o
0

alegado,

bem

como

a

EXPEDICÃO de oficio
ofício ao 5° Cartorio
Cartório de Registros de
EXPEDICAo
Imóveis de Sao
Imoveis
São Paulo, EM CAUTER
CARÁTER DE URGENCIA,
URGÊNCIA,
PRENOTACÃO do Titulo,
Título, objeto
solicitando o
0 suscitante, a PRENOTACAo

imóvel de matricula
matrícula nO 49.612,
desta ação,
a<;ao, relativo ao imovel
.-- !"'"

contribuinte

registro

da

nO

008.094.0021-9,

prenota~ao
prenotação

nO

evitando-se

219369

de

assim,

o
0

03/02/2009

existente, para que nao
não haja maiores prejulzos
prejuízos ao mesmo com
a transferencia
transferência do bem para terceiros, em razao
razão do gravame
existente sobre ele.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2009.
Sao

AB/SP 264.246
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5.·
OVEIS
5,· CARTORIO DE REOISTRO D
D~MOVEIS
d. Sia
São Paula
Paulo

IVRO N.· 2 - REGISTRO
GERAL
('

m~tricula - )

I

49.612

r fich~

l

-)

01

São
Sao Paulo,

09 de

Abril
Abrll

de

19

86

_M10VEL:
VEL: Loja nnº2 02, locaUzada
localizada no pavimento terreo do Edificx
Edific
7C~~~~==~-~--~~~~~
/ .l:,!'
l,
.1

a

dos Andradas, sito à Av. Ipiranga, 1.273, no 5g Subdistrito,Santa Efigenia,
Efigênia, com uma area
área de 160,OOm2, mais a area
área da gal~
com 100,00m2, perfazendo um total de 260,00m2, e corres ria corn
pondendo-lhe a parte ideal de 13,802~
l3,802~ no terreno.
CONTRIBUINTE: 008.094.0021-9
CReDITO COOPERATIVO S/A-BNCC,
PROPRIET~IO: BANCO NACIONAL DE CRtDITO
,
corn
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, a
i
IAv. Franklin Roosevelt, 39.
transcrição 62.174 deste Cart6rio.
REGISTRO ANTERIORI transcri980

IAv.

~,

R1IW.DO JOst MONTfALBAIIO
R1IW.Do

a-,_
a....-,_

~~
~~"

R. 1 - M. 49.612, em 09 de Abril de 1986
Pela escritura de 06/03/86 do 59 Cartorio
Cartório de Notas desta Cap.
Pala
58, BANCO NACIONAL DECRtDITO CooPERATlVO
COOPERATIVO
tal, Lv. 2150, fls. 58.
S/A-BNCC, instituição
Instltui9ao financeira publica
pública federal, com sede no
PaláCio do Desenvolvimento, 4422 andar, Setor Bancario
Palacio
Bancário Norte, Brasllla-DF, e agencia nesta Capital, à Rua Bela Cintra, nnº2
Brasília-DF,
1.196,
1,196, C.G.C. 33.618.810/0003-27, vendeu ao imovel,
imóvel, pela
pelo pre90
preço
de Cz$ 21.000,00 (vinte
urn mil cruzados).
NACIO (Vinte e um
cruzados), a SERVICO
SERVIÇO MACIO
NAL JUSTICA
JUSTIÇA E N1tO VIOL~CIA, saciedade
sociedade Civil e filantropica,filantrópica,•
sem fins lucrativos, corn
com sede nesta Capital, a Av. Ipiranga,.
Ipiranga,andar, C.G.C. 49.474.182/0001-21, em cumprimento ao
1.267, 12 andar.
~ontrato'partlcular
ontrato'partlcular de compromisso de 13/5/1983, neo
não registr!
do.
RINALDO
RINALOO JOS£
JOS~ MONTE
MONTEALBAHO
ALBANO
Registrado por,

a

. . . . b_

Av. 02 - M. 49.612, em 19 de dezembro de 1995
."
. .'."
.

A vista do requerimento datado de 07 de dezembro de 1995, e
Assembléia Ordinaria
Ordinária e Extraordinaria
Extraordinária realizada da Ata da Assembleia
dias 24, 25, 26, 27 e 28 de julho
julhO de 1991,
registrada

.'.• ..

> nos

',

-continua no verso.'

:

300993 06/02/2009 215
2/5

...

50 OFICIAl..'
5°0FICII\l..'
qEIMO~1

r

matricula
matrlcula

49.612

/

.,ct~c~a-)

/

Serglc

/

Rua
RUB Marquês
MarQUOS

/

verso

no 10
lO Oficio
Ofício de Registro de Pessoas Juridicas
Jurídicas de rasIlia-DF, I
sob no
nO 1.514 em 17/03/1988, procedo a.presente
à.presente a erbacao
erbação
pa
ra constar
cons tar que a denominacao
denominação social correta da ~oprietaria
~oprietária
SERVIÇO NACIONAL JUS'l'ICA
SERVICO
JUSTIÇA E do
Nlo VIOLlNcIA - SE lIó:
lID: BRASIL
e .
~~~do,titUIO
. . . .o /I
,upro.
~-ii~O,ti"lO que deu
de. ori
od.,..
,.pra.

e

ANITA KAZUKO

N

~ -:.'~"
-:.-~--

WABNEIIQI~NNELLA

,

Etcr,,,tnt.
Auttrlz, ••
Etcr,'tnt. Auttrlll

****

****

***

Av. 03 - M. 49.612, em 19 de dezembro d

A vista do requerimento datado de 07/'
07/- 2/1995 e da At:t]·
A~t·
A~
sembléia Ordinaria
Ordinária e Extraordinaria
Extraordinária rea.lizada
realizada aos 24, 5, 26,
sembleia
27 e 28 de julho de 1991, devidamente registrada no 0o ofl
Of!
cio de Registro Civil das Pessoas Juridicas
Jurídicas de' Bra lia,.DF-;
sob no
nO 1.514 em 07/08/1991, procedo àa presente av bagao
bagâo pa
proprietária SERVICO
SERVIÇO NACIONAL J TA E N~O
ra constar
cons tar que a proprietaria
VIOLENCIA - SERPAJ/BRASIL, atualmente corn
com sede
rasília rasilia
DF, no SDS, Edificio
Edifício Venancio
Venâncio V, sala 313, ins 'ta no CGC/
MP sob nO 49.474.182/0001-21, 'alterou sua den
nação
nacio social
para SERVICO
SERVIÇO PAZ E JUSTICA
JUSTIÇA - SERPAJ/BRASIL. /
.'

1~
ANil
ANIT AKAZUKO

WAGNER (lIANNELLA
elll(:r.vtn.t. Alltorizado
elllcrlYtn.t.
Autorizado

- _

etCI'IV.Dt.
eeCI'IV'Dt.

R. 04 - M.,

~9.612,

****

**** .

1997

em 18 de dezembr

Por escritura de 21/11/1997, lavra a no Serviço
Servico de Registro
Civil e Anexo no Distrito de Aldeia, Comarca de Barueri,
às fls.
deste Estado, no Livro nº
nQ 174 as
f1s. 281/284, a
proprietária SERVICO
SERVIÇO PAZ E JUSTICA
JUSTIÇA - SERPAJ /BRASIL, Ja
proprietaria
qualificada, transmitiu por VENDA feita a HERMENEGILDO JOSe
Cle
PEREIRA BARBOSA, despachante, RG nO 5.314.997-X-SSP/SP, CIe
nO 060.847.458-49, e sua mulher MARLI ZUCATTO BARBOSA,
2.967.824-9-Ssp/SP, eIC nO 216.785.298comerciante, RG nO 2.967.824-9-SSP/SP,
comunhão
34, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhao
universal de bens, antes da Lei nO 6.515/77, residentes e
domiciliados nesta Capital, a
à rua Jose
José Alves Cunha Lima, nO
461, sendo ela representada por ele, nos termos da
procuração
procuracao

referidd

no

título,
titulo,

matrícula,
matricula,

pelo precode
pe10
preço de R$

o0

imóvel
imovel

300.000,00

objeto

desta

(trezentos mil

>

-continua na ficha 02-

L
-_ _
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__
__
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SERViÇO DE REOISTRO
REGISTRO
5." SERVICO
de 560 Paulo
Plulo

IVRO N,' 2 • REGISTRO
GERAL
ficha - ,
flcha

02

São
sac Paulo.

18

de

da ficha Olvo.OlvO.'lMlBlGWIIEUA
SI.....

****

*****

***** ,;'

R. 05 - M. 49.612, em 18 de dezemb

1997

Por escritura de 21/11/1997, lav da no Servico
Serviço de Registro
Civil e Anexo do Distrito de
deia, Comarca de Barueri,
deste Estado, no Livro nO 174 as
às fls. 285/289, os
proprietários HERMENEGILDO JOst PEREIRA BARBOSA, e sua
proprietarios
MARLI ZUCATTO BARBOSA, ja
já qualificados, sendo ela
mulher MARtI
representada por ele, nos termos da procuracao
procuração referida no
título, transmitiram por VENDA feita a ELCIO MORAES DE
titulo,
BELLI, brasileiro, solteiro, maior, empresario,
empresário, RG nO
4.259.346-SSP/SP, ClC
CIC nO 507.951.128-15, residente e
domiciliado na Alameda Topazio,
Topázio, nO 891, Alphaville
Residencial 09, na Cidade de Santana de Parnaiba,
Parnaíba, deste
Estado, o0 imovel
imóvel objeto desta matricula,
matrícula, pelo preco
preço de R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ficando
facultado aos vendedores, o0 direito de se arrependerem da
venda ora efetuada, de conformidade corn
com o0 artigo 1.140 e
seguintes do Código
codigo Civil Brasileiro, dentro d"
d() prazo e3
meses, a contar da data do titUlo,
título, e nesse ca
os
vendedores devolverao
devolverão ao comprador, a importa
importâ ia ora
recebida, devidamente corrigida pelo IGP/M (tndic Geral d
Preços
época em que
no
Mercado),
aà epoca
correr o0
Frecos
arrependi nt, e acrescida dos juros de 12% ao
ainda,
to as as despesas que o0 comprador t ha ldo com
lavra ra
escri tura, sisa, registros ,/
,i
erbacOes,
erbações,
cert 'aoes
'aões
quaisquer outras desde que devidamente

......

WAGNER_lEI·
WAGNERMISli

****

****

Av. 06- M. 49,612, em 19 dejaneiro
de janeiro de 2001

>

Procede·se a presente averbação,
aver~, nos
nos!erm
term ao
QO Item 47, letra "e" das Normas de
Serviço
ServitrO da E, Corregedoria 0eraI da Justiça
Justi~ (prov. CG, nO 20/93), para constar que a

(continua no verso .. ,)
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transcrição
transcri~ao n° 62.174 que originou a abertura desta matricula,
matrícula, foi feita no Lv. 3-CM e~ '-1
data de 12 de dezembro de 196Yl

AL~o~(J~s
DA COSTA
ÉscJ~ente Autorizada
EscJ~ente
R.7/49.612 venda e compra
Em 23 de julho de 2007 - Pro!. 203.522 (11/07/07)
Pela escritura de 03 de julho de 2007, lavrada pelo 9.· Tabeliaa
Tabelião de Notas de Santos,
Pcla
neste Estado, no Livro n.O 8104, pagina
página n.o
n.O 277, o0 proprietano
proprietário ELCIO
ÉLCIO MORAES DE
BELLI, ja
já qualificado, transmitiu por venda feita a: 1) FRANCISCO JUvENCIO
JUVÊNCIO
DA SILV
SILVA,
A, brasileiro, comerciante, RG 6.607.248/SSP-SP, CPF 420.840.408-68,
casado sob o0 regime da comunhao
comunhão parcial de bens, na vigencia
vigência da lei n.· 6.515177,
6.515/77, corn
com
MARIA DA ANUNCIA<;:AO
ANUNCIAÇÃO SILVA, brasileira, do lar, RG 8.276.044-5/SSP-SP,
CPF 037.865.558-26, residentes e domiciliados na cidade de Aruja,
Arujá, neste Estado, na
alameda Galaxia,
Galáxia, n.· 265; 2) ciCERO
cíCERO JUVENCIO
JUVÊNCIO DA COSTA, brasileiro,
comerciante, RG 12.273,791/SSP-SP,
12.273.791/SSP-SP, CPF 003.747.628-99, casado sob o. regime da
comunhão parcial de bens, na vigencia
comunhao
vigência da lei n.o 6.515/77, corn
com FRANCISCA
FORMIGA PAIVA COSTA, brasileira, do lar, RG 18.469.987/SSP-SP, CPF
078.021.628-82, residentes e domiciliados nesta Capital, na rua Ibituruna, n.o 104,
apartamento n.o 102; 3) WESLEY DE CARVALHO COSTA, brasileiro, solteiro,
maior, comerciante, RG 37.l91.029-8/SSP-SP, CPF 380.438.618-03, residente e
domiciliado nesta Capital, na rua Professora Haidee Silva Martins, n.· 462; e 4)
LEILA DE CARV
ALHO COSI
COST A, brasileira, soiteira,
CARVALHO
solteira, maior, comerciante, RG
44.785.334/SSP-SP, CPF 353.366.398-18, residente e domiciliada nesta Capital, na rua
Professora Haidee Silva Martins, n.· 462,/
roporção de 2/6 do imovel
ropor9ao
imóvel objeto desta
matrícula, para cada urn
um dos compradores
preço de R$ 280.000,00. Valor
matricula,
comprarlores pelo pre~o
atribuido
atribuído pela PMSP: R$ 105.063,00. '
;SÉRGI
;SERGI
0O
OficialRegistrador
Av.8/49.612 erro evident
Em 26 de julho de 2007

aHnea "d' da Lei 6.015/73, procedo a
à presente
> Nos termos do artigo 213, inciso l,I, alínea

I
\

I

L-______________________________________~C~on~tI~nunarnDrafuftt~lia~6tl3--\
~C~on~tI~nu~a~Draftfut~lIa~6tl3-\

-·' .

.)
\~\..
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5.° OFICIAL DE REGISTRO DE IM6vEIS
IMÓVEIS
São Paulo
de SAo
10
ao Paulo,

26 de julho de 2007

°

averbação para corrigir erro evidente uma vez que, revendo a escritura que originou o R,
averbayao
7 desta matrieula,
eletrBnico, ern
matrícula, arquivada p~eio de proeesso
processo eletrônico,
em 23/0712007, verifiea-se
verifica-se
que o0 imovel
imóvel foi adquirido na proporyao
proporção de 2/6 para cada urn
um dos eornpradores
compradores
qualificados no itens "1" e "2", e 1/6
116 para cada urn
um dos cornpradores
compradores qualificados no itens
"3" e "4", e nao
não eomo
como constou.
,/\\
i

-

5°

Sergio Jacomíno ' Registrador

:

Marco A ntmio V idin . Sub.;tituto

..

'

I;~~l~~~~:~'

I

1~;1;~~~9~~;integralmente noticiados na presente c6pia;
até a data
CERT1F1CO ainda,
sinds, que, aate
presente
Id
cópia; CERTIFICO
a data
Icertiidlão e
é reproduc;ao
reprodução autAntica da flcha
ficha a que se refers,
refere, extrafda
extraida nos termos do parágrafo
paragrafo 1°do
art.19 da lei n'6.015/73. CERTIFICO
CERTlFICO ainda, que, em data de 03102/2009,
0310212009, foi
Ip~en('ta.jo sob nO 219369 com
eom prioridade por 30 dias, titulo tendo por objeto o
0
lim.6v
imóvel
••1desta
deBta matrIcula
matrleula (Ar/.186
(Art. 186 cle
c/c 205 da Lei 6.015173),
São Paulo, 06 de fevereiro de 2009.
Maria da GI6ria
Glória M. Milani,Escrevente.
Guia: O

--

o 25' Subdistrilo - Pari pertence
portenee eo
ec 5' Registro d.
de Im6veis da Capital desde
d.sde 0110111972
01/01/1972 ate
até a
presente data, tendo pertencido anteriormente 80S
aos 15° e 3° Registros. O
0 5° Subdistrito - Santa
Efígênia pertence 80
Efig6nia
ao 5° Registro de Im6veis de
da Capital desde 21/11/1Q42 ate
até a presente data,
tendo pertencido anteriormente 80S
aos 8°, 2° e 3° Registros. O
0 7° Subdistrito - Consolayao
Consolação
pertenceu
pertaneeu ao 5' Registro de Im6veis da Capital de 26/12/1927 à 0910811931,
09/0811931, passando
novamente a pertencer 80
ao 5° Registro de Im6veis
Imóveis de
da Capital de 02103/1932 ate
até a presente data,
ten o
0
rt ncido a te'o
te·o
n a esses d·s
d 's rl
rI
S
s 80
ao o
0R i
6
ó ·s.
's.

a
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da Capital " C v
Pág.
pag. Principal

25,
Fórum Central Clvel Jolo
F6rum
Joio Mende.
Mendes Junior
Júnior - Proce
Processo
••o nO: 583.00.2000.527692-0

parte(s) do proce.so

local ft.,co
fislco

Processo
Comarca/Forum
Comarca/Fórum

CtVEL
CíVEL
Fórum Central Clvel Jolo
F6rum
Joio Mende.
Mendes Junior
Júnior

Processo NO

583.00.2000.527692-0 /000001-000

Tipo de Incidente
InCidente

Execuçio
Execu~io de Sentença
Senten~a

Cartório/Vara
Cart6rio/Vara

13". Vara Crvel

Competência
Competencia

Crvel
541/2000
Crvel
crvel
Possessórias
Possess6rlas em gera.
geral
Livre
Llvre

N° de Ordem/Controle

Grupo
Ação
A,ao
Tipo de Distribuição
Distribuic;ao
Distribui,ao em
Entrada e Distribuição
Moeda
Valor da Causa

Qtde. Autor(s)
Reu(s)
Qtde, Réu(s)

andamentos

06/02/2009 ".
"s 12h 26m 00.
Real
0,00

2
1

PARTE(S) DO PROCESSO
Executado

ElCIO
ELCIO MORAES DE BELLI
Advogado: S4323/SP
54323/SP MARCO ANTONIO FRAGOAS ZUFFO
Advogado: 97415/SP
9741S/SP SAMUEL
5AMUEl PERElRA
PEREIRA DA SILVA
Advogado: 54323/SP MARCO ANTONIO FRAGOAS ZUFFO

'E~~q~~~t~""""""""""""""'-H'iiR'MiNiiii:ii'i)õ·:iosriOii·RElRA·"iiiüiii·osA"············
'E~~q~~~t~""""""""""""""'-H'iiR'MiNiiii:ii'DO·JOSriOii·RElRA··ii"A"Rii·osA"············

..·················.......................................................

Advogado: 199163/SP CARLA CRISTINA MAGALHAes
MAGALHÃES PAZ
Advogado: 174774/SP PAOLA CANTARINI QUEIROlO
QUEIROLO

................................................_~.~~!!~.!~!!.:.~~.~~?y~~....~!~.~.~.~.~~~.~.~~!!~~.!>.~.~.~~y.~~~.~..~~~~.~.............................,
Exequente

MARLI ZUCATTO BARBOSA

................................................_~.~~!!~.~~!!!..~~.~~.~.Y~~ ....~~.~~!.~..~~~.~.':!!~.~.':!~~ .................................................................,
LOCAL FisICO
FÍSICO

.~~f.~~(.~~~? ..........................._~~.~!.~!:'..~~..~.~!!~!.~~ ................................................................................................................................,
ANDAMENTO(S) DO PROCESSO
(Existem 7 andamentos cadastrados .)

.~~f.~~(.??~?..........................._~.~~~!.~~.~~~
_~.~~~!.~!.~~~..~!.~~!:':'.£~?.
~!.~~!:.':'.~~?. ...........................................................................................................................
..~?f.~~'.2.0.~? ..........................._~~.~~!.~~.~.~!!..~~.~.~~~.~...........................................................................................................................
..~.~f.~y~~??..........................._~.~~~!.~~.~~~..~~.~~~~~~~~.........................................................................................................................
13/02/2009

Retorno do Setor

................................................ _~.!~!~!~.~.~~..~~~?~.d.~
~~~?!..d.~..~!~.~~.~.~.~.~:~.~:~~.~~..!.~.!~~~~d.!:'..~.~~~~.':'..!!~..~~~.~.d.~.~~:.................
12/02/2009

Remelsa ao Setor
Remessa
Remetido ao xerox em 12/02
Remetldo

10/02/2009

DespaCho Proferldo
Despacho
Proferido
Fls.
F.s. 394 - 1- Cumpra-se, com
corn urg6ncla,
urgincia, 0o despacho de fl
fls.
•. 393. II - Manifeste-se
Manlfeste-se 0o autor

................................................_~.~.?t.~.?~..e..~~.y~.~~:..~p.~.~!..!?~.~~~!..~~~: ............................................................................................
06/02/2009

Incidente Cadastrado

_~!!.~!.~~~.~..!!!!..~~!.~~!.~~~.~.~!!!.?~~!!~.~.~!:'
~~!.~~!.~~~.~.~!!!.?!.~!!~.~.~!:'..~!.?~~~~!:'..~!.~~~!p.~~.~.~~:~~:.~~~~:~.2.?~?~:.~t.~.~~
................................................_~!!.~~~~~.~
~~~~~!p.~~.~.~~:~~:.~~~~:~.2.?~?~:.~t.~.~~
SÚMULA(S) DA(S) SENTENtA(S)
SUMULA(S)
SENTEN(:A(S) DO PROCESSO
(Nenhuma sumula
súmula cadastrada.)

http://www.~.sp.gov.br/portaltj!Paginas/PesquisasIPrirneira
_Instancia/CiveI/Por_ cornar...
http://www.~.sp.gov.br/portaltjlPaginas/PesquisasIPrirneira_InslanciaJCivel/Por

25/2/2009

I! FIs.
F/s. 199 I!

l PROCESSO N° 583.00.2008.191729-5-CP.432 ]

CON<; .. USAO
Aos 27 de fevereir0;J. 2009, fa!;o
faço estes autos
conclusos ao Dr. (~l ~ Henrique Bretas
Juiz! Dyeito
c,eito da 1" Vara de
Marzagão, MM. Juizl
Marzagao,
Registros
(Isabel), esc.subs.
/' (lsabel),
Reaistros Públicos.
Publicos.

E~

VI S TO S.

Ao 5° Registro de Imoveis.
Imóveis.
Após, ao Ministerio
Ministério Publico.
Público.
Apos,
Int.
Sao
São Paulo, 27 de fevereiro de 2009.

Gustavo

HenriC~arZagãO
HenriC~arzagao

Juiz d~1)n.~ii;"· I.,
'"

DATA
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27
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fevereiro

.....a,!ll-~009,

recebi

presentes autos. Eu,
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escr.subs ..
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REMESSA.

autos ao(s) 5° Registros
Isabel, esc. Subsc.
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS
IM6vEIS DE SÃO
sAo PAULO
I

Sérgio
Serglo Jacomlno, Ilegistrador
Jlegistrador
AO EXCELENTfsslMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIRElTO
DIREITO CORREGEDOR-PERMANENTE DOS REGISTROS
DE IM6vEIS
IMÓVEIS DA CAPITAL DE SAO
SÃO PAULO
Proeesso 583.00.2008.191729-5
Processo
583 .00.2008.191729-5 - Duvida
Dúvida Inversa
Protocolo 220.043 -Anteressado: HERMENEGILDO Jos~ PEREIRA BARBOSA.
Protoeolo
BARBOSA.

\.

Ementa:
Emento: PrenotaçIo.
Preno~. 11tuIo.
TItulo. lUoquelo
lkM;uek) de matrlcule.
m.trlcula. Prnendfdo
Pretend/do 0o "'Itprenot~/Jo
prenotoç(Jo do ímóve''',
im6vel", com o
0 sent/do
sentido de bloqueio
bloqv elo do mOfrk
marrk ulo, tMdldo
rudido que
~ buscado no vlo
via próprio,
pr6prla, por envolver
tnvolvt r o,~o
oç~o em curso ..
deve
dtve ~~er

', S~RGIO JACOMINO,
JACOMINO, Quinto Oficial
Ofieial de Registro de Imóveis
Im6veis da Capital de Sao
São Paulo, no uso de suas
de
vem
prestar
a Vossa Excelência
legais e em atenção
aten~ao ao R. despacho
fls
.199,
Excel~neia as
.
informações devidas
informa9les
devldas e sustentar a decisão
decisao denegatória
denegat6ria de acesso ao f61io
fólio de " prenotação
prenota~ao do im6vel",
imóvel",
pelas razoes
razões seguintes.

atrlbulçõe~,
atrlbui~oe~

Procedimentos
Procecllmentos prel/mlnores
preliminares
Trata-se de proeedimento
procedimento de suscitação
suseita~o de duvida
dúvida que foi autuado eomo
como duvida
dúvida inversa.
in versa. Para
garantia dos Interesses envolvidos, 0o processo foi prenotado (protoeolo
garantla
(protocolo 220.043) permanecendo, dita
inscrição,
inscri~ao, em vigor
vlgor até
ate solução
solu~ao deste procedimento, tudo nos termos do art. 203 da Lei 6.015, de 1973.

Objeto do procedimento

oO Interessado vem, ao longo do tempo, buscando a " prenotação
prenota~ao no imóvel",
im6vel", com o
0 fim de
preservar e Imobilizar o
patrimônio que Ihe
lhe perteneeu,
pertenceu, impedindo que o
imóvel possa ser alienado a
0 patrimOnlo
0 im6vel
terceiros, buseando,
buscando, outrossim, impedir a dissipação
patrimônio daquele contra quem move ação
tereeiros,
dlss i pa~llo do patrimOnlo
a~lIo de
cobrança
eobran~a ..
\

Busca o
0 que seria, na verdade, um bloqueio administrativo de matrlcula,
matricula, para preservação
preserva~ao de
direitos.

oO reu
a~oes - ~LClO
~LCIO MORAES DE BELLI - adqulrlu
adquiriu o
0 im6vel
imóvel do interessado em condição
cond i~ao
réu nas ações
resolutiva (pacto de retrovenda) .
Depois de transcorrido
transeorrido o
0 prazo para o
0 exercfcio
exercfeio de direito
dlreito de recompra,
reeompra, sem que houvesse
notfcia de que 0o retrato houvesse ocorrldo,
notieia
ocorrido, 0o Imóvel
Im6vel foi transferido a terceiros,
tereeiros, conforme R.
Matricula
Matrlcula 49.612, deste Registro
Reglstro (fls. 196 v.).
v.) .
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS
IMOVEIS DE sAo
sAc PAuLO
PAlJ!"O
Sergio
Sérgio Jacomino,
Jacomlno, Registrador
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Ah!m
Além disso, os atuais proprletarios
proprietár ios ja
já alienaram o
0 Imóvel
Im6vel a terceiros, conforme escritura pública
publica
lavrada no 2Q Tabelionato da Capital de sao
São Paulo (livro
(IIvro 2.294, fls. 65-68), prenotada neste Registro sob
número de ordem 220.441, pendente de exame e no aguardo da solução
solu~30 a ser dada ao presente pedido.
numero
Esta é a situa~30
situação jurldica
juridica do im6vel!
imóvel!

e

"',

N30
Não se vislumbra 0
o que possa ser felto
feito admlnlstrativ<lmente
admlnlstrativilmente..

o Im6vel
Imóvel

se acha reglstrado
registrado em nome de terceiros
tercelros e as questões
questoes levantadas sucessivamente
pelo interessado devem ser soividas
solvidas judlcialmente,
judicialmente, via eleita
elelta para os confll~ que se originaram do
~edundou na aliena~30
alienação do im6vel
imóvel da matricula
matrlcula 49.612.
contrato que ~edundolJ

o Inter~ssado nao
não tem Utulo.
titulo. Aparentemente,
Apàrentemente, "titulo"
"tItulo" referido pelo interessado' (fls. 174) não
nao
\..guarda,o
\.. guarda p mesm'o sentldo
sentido emprestado por Vossa Excelência
Excelencia no R. despacho de fls. 165. Tudo leva a crer
estão a se referir a "titulo executivo", o
0 que não
nao quadra com a exigência
exig~ncla de
que os ' interessados estao
apresentação de titulo, em sentido formal, exigido pelo art. 188 da lRP
apresenta~30
lRP.·
.·
Seja como for, 0
o encadeamento natural das mutações
muta~oes jurídicas
juridicas experimentadas pelo imóvel
im6vel
paralisado por decls30
decisão judicial, que pode ser tirada nos próprios
pode ser parallsado
pr6prios autos em que a ação
a~o se
desenvolve.
desenvolve. Tudo sob a dire~30
direção do maglstrado
magistrado presidente do feito
felto .
Devolvo a Vossa Excelencia
Excelência a aprecia~30
apreciação da admissibilidade da prenotação
prenota~ao requerida,
cordiais sauda~
saudaç s.
s.
apresentando as m~has cordlais

Sao
São Paulo, 4 de malo
maio de 2009.
,

.!

!

S~RGIO JACOMINO

5Q Oficlal
Oficiai de Registro d '. Imóveis
Im6vels de Sao
São Paulo .
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