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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA

a

VARA

DE REGISTROS PÚBLICOS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO/SP.

oPRIMAFER INC. S/A,

empresa constituída e validamente

existente sob as leis da República Oriental do Uruguai, inscrita no R.U.C. (Registro
Único de Contribuintes) da Diretoria Geral de Tributos sob n° 21.245.908 .0012,
inscrita no CNPJ sob o nO\05.248.709/0001-24, com sede emlRua JW1cal, n° 1305 
13° andar, Montevidéu, Uruguai, vem à presença de Vossa Excelência, por seus
advogados que esta subscrevem, nos temos dos artigos 198 a 204 da Lei n° 6.015/73,
requerer a instauração de PROCEDIMENTO DE SUSCITACÃO DE DÚVIDA

INVERSA, relativo à NOTA DE DEVOLUÇÃO DE PRENOTAÇÃO n° 246502
de 06/06/2011, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

O Juízo da 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP determinou a adjudicação em favor da Requerente dos direitos e obrigações
relativos ao imóvel objeto da matrícula nO 25.690 d( s° Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP, confonne auto de adjudicação anexo (documento 01).

A Requerente apresentou ao Oficial, em 27 de maio de 2011, a
carta expedida por ordem daquele Juízo, para fins de averbação da adjudicação na
aludida matrícula imobiliária.
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Entretanto, foi surpreendida com a nota de devolução de
prenotação n° 246502, em que se exige, dentre outras providências que estão

sendo adotadas, a apresentação da declaração de quitação dos débitos condominiais
subscrita pelo síndico para a devida averbação do título, exigência esta que não é
possível ser cumprida pela ora Requerente.

E isto porque a existência de eventuais débitos condominiais
está sendo discutida judicialmente, na medida em que, enquanto a administradora do
condomínio afirma que não há débitos condominiais pendentes de pagamento

(documento anexo) o síndico do condomínio, injustificadamente, se recusa a assinar
a declaração de quitação de débitos condominiais.

Vale lembrar que o artigo 198 da Lei 6015/73 autoriza à parte
requerer a suscitação de dúvida ao juízo competente caso não se conforme com a
exigência do oficial ou não possa satisfazê-la, como ocorre no presente caso, o que é
plenamente aceito na jurisprudência:

"AGRA VO DE INSTRUMENTO DESPESAS DE CONDOMÍNIO
COBRANÇA. Execução. Registro de carta de arrematação. Recusa por
parte do oficial de registro do cartório. Suscitação de dúvida perante o juízo
competente. Necessidade. Incidência do artigo 198 da Lei n" 6.015/73.
Decisão mantida. Recurso não provido. " (TJ/SP - 25 3 Câmara de Direito
Privado - agravo de instrumento nO 0007659-80.2011.8.26.0000 - ReI. Des.
Marcondes D' Angelo - julgado em 04 .05.2011)

"LOCAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BEM
ADJUDICADO EM HASTA PÚBLICA - EXIGÊNCIA DO OFICIAL PARA
REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO - NECESSIDADE DE
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA A SER APRECIADA PELO MM JUIZ
CORREGEDOR PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL - RECURSO IMPROVIDO.
Cabe ao oficial registrador analisar a presença dos requisitos para a
efetivação do ato. Se houver exigência a ser satisfeita deve indicá-la por
escrito. Caso o apresentante discorde ou não possa satisfazê-la, incumbe-lhe
requerer a remessa do título, com a declaração de dúvida, ao juízo
competente para dirimi-la (art. 198 da Lei n° 6.015/73). (TJ/SP - 26 3
/I

Câmara de Direito Privado - agravo de instrumento nO 990.10.432168-9 ReI. Des. Renato Sartorelli - julgado em 14.12.20 I O)
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Quanto à exigência imposta pelo oficial para possibilitar a
averbação do imóvel, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já pacificou
entendimento no sentido de que não é mais necessária a prova de quitação de débitos
condominiais para se proceder à averbação do imóvel adjudicado. Confira-se decisão
prolatada pelo MM. Desembargador Antonio Ribeiro no agravo de instrumento n°
991.09.054611-4:

"É claro que a exigência atualmente já não tem mais razão de ser e
isto vem sendo deliberado pelo MM Juiz Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, no processo 100.09.165632-6, dúvida de registro de
imóveis desta Capital, onde examinando o disposto no artigo 1345, do
Código Civil, reconhece ser do adquirente a responsabilidade pelos
débitos do alienante (''propter rem''), mas conclui que a regra do art.
40, parágrafo único, da Lei 4591/64, já não tem mais sentido, ou seja,
não há necessidade da prova de quitação. " (TJ/SP - 15 a Câmara de
Direito Privado - julgado em 15.l2.2009)

Ora Excelência, não há qualquer razão para eXigIr do
adjudicante a prova de que não há débitos condominiais pendentes sobre o bem
adjudicado, na medida em que o art. 1345 do Código Civil é expresso ao prever que
o adquirente de unidade condominial responde pelos débitos do alienante em relação
ao condomínio.

Sendo assim, é patente que o art. 4° da Lei 4591/64 não deve
ser aplicado no presente caso, devendo ser afastada a exigência imposta pelo Oficial
do 5° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP para que seja apresentada a
declaração de quitação de débitos condominiais para possibilitar a averbação do bem
adjudicado.

Por todo o exposto, requer-se:

a)

O recebimento do procedimento de suscilação de dúvida inversa nos

termos do artigo 198 da Lei de Registros Públicos;

TARDIOLI LIMA
Ass oc iad os
Ad~' og a dos

b)

seja aberta vista da presente dúvida ao representante do Ministério

Público, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias (art. 200 da Lei de
Registros Públicos);

c)

seja julgada improcedente a dúvida, para que seja autorizado o

registro da adjudicação dos direitos e obrigações do imóvel objeto da matrícula nO
25 .690 do 5° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, independentemente
da apresentação de Declaração de Quitação de Débitos Condominiais.

Finalmente, requer-se que todas as intimações sejam realizadas
em nome do Df. Fernando Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 206.727, com endereço
na Rua Pedroso Alvarenga, 1046, 20° andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04531
012 .

Tennos em que.
o

ede deferimento .

~/]/2GJ~
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emando Tardioli Lúcio de Lima
O B/SP 206.727

orata Macêdo Oliveira
OAB/SP 297.931

L
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Andréia Regina Viola
OAB/SP 163 .205

Heloísa Aguiar
OAB/SP 179.871-E

LIMA

Ad\'ogados Associados

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE:
PRIMAFER INC. S. A. empresa constituída e validamente existente sob as leis da
República Oriental do Uruguai, inscrita no R.U.e. (Registro Único de Contribuintes) da
Diretoria Geral de Tributos sob o nO 21.245.908.0012, com sede em CalJe Juncal, 1305, Piso 13,
Montevidéu, Uruguai, por seu representante legal Sr. Armando Marchesini, brasileiro,
administrador, inscrito no CPF sob o nO 185.481.648-91, portador da cédula de
identidade RG nO 7.349.962-6 SSP/SP, domiciliado na Travessa Mar Português, n° 07 
Jardim Tremembé, São Paulo - CEP 02313-180.

OUTORGADOS:
FERNANDO T ARDIOLl LÚCIO DE LIMA, advogado inscrito na OAB/SP sob o nO
206.727, com escritório na Rua Pedroso Alvarenga, 1046, conj . 166-g, ltaim- Bibi, São
Paulo/SP, CEP 04531-012.
,

PODERES: para representar o(a) outorgante perante quaisquer entidades públicas ou
privadas, pessoas fisicas ou jurídicas, bem como no foro geral, em qualquer juízo,
instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações cabíveis e
defendê-lo(a) nas que lhe forem contrárias, usando todos os recursos legais disponíveis e
acompanhá-las até seu resultado final, podendo, ainda, confessar, desistir, transigir,
finnar acordos ou compromissos, receber e dar quitação, levantar depósitos judiciais,
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer os poderes ora
outorgados em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, podendo interpor todas
as medidas judiciais ou extrajudiciais, para o bom e fiel cumprimento deste mandato e
especificamente para representar a outorgante nos autos da Ação de Execução nO
583.00.1996.512911-3, que move em face de Sylvio Ferraz e Maria Cristina de Carvalho
Ferraz, em trâmite perante a <? Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, bem como em todos os recursos e incidentes relativos a este
processo em trâmite na Comarca de São Paulo e em outras Comarcas.

São Paulo, 08 de junho de 2009.
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Annando Marchesini
CPF 185.481.648-91
Rua Pedroso Alvarenga, 1046 - 16° andar
Cj.166g - 04531-{)12 - Itaim Bibi - São Paulo-SP
www.tardiolilima.com.br

.1---

-----

-" -- .

r

LIMA

Advogados Associados

SUBSTABELECIMENTO

Eu, Fernando Tardioli Lúcio de Lima, inscrito na OAB/SP 206.727, substabeleço, COM

RESERVA DE IGUAIS, os poderes a mim conferidos por PRIMAFER INC. S/A, nos
autos do processo na 583.00.1996.512911-3, em que contende com SYLVIO FERRAZ
, E MA!UA C!UST!NA DE CARVALHO

FERP~'\Z, :lOS ~::;t~gi6.rios

de Direito Carla

Honorata Macêdo de Oliveira, inscrita na OAB/SP 164.643-E, Carlos Alberto Sueitt e
Venâncio, inscrito no CPF nO 368.361.108-17, portador da cédula de identidade RG n°
34.258.197-1 e Raphael Lambert, inscrito no CPF nO 373.645.408-22, portador da cédula
de identidade RG nO 25 .610.610-1, todos com escritório na Rua Pedroso Alvarenga, nO
1046, conjunto 166-g, Itaim Bibi, CEP 04531-012, São Paulo/SP .

.' /

aulo, 15 dejunho de 2009.

~~~
OAB/SP 206.727
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191 .- PODER GENERAL.- PRIMAFER

MARCHESINI.- En la ciudad de Montevideo, el dia veinticuatro de Novie.m rJ'
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dei ano dos mil ocho, ante mi, Escribano Público autorizante, compar~ce '
I
1

senor Néstor Gustavo Cardozo Garcia, uruguayo, mayor de edad, titular d

I

'ti.
f

I

cédula de identidad número 1.319.579-3, en su calidad de Presidente dei
Directorio y por tanto en nombre y representación de PRIMAFER INC. S.A.,
perSO'12! jur[dica CO'1 sede e'1 esta ciudad en la calle Juncal 1305, piso 13,

inscripta en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C) con el número
21.245908.0012, Y PARA QUE LO CONSIGNE EN ESTE PROTOCOLO,

DICE QUE: PRIMERO.- PRIMAFER INC. S.A. confiere Poder General de
Administración, Disposición y Afectación de todos sus bienes, .asuntos,
acciones y negocios, en favor dei serior ARMANDO MARCHESINI, brasilai'lo,
mayor de edad, titular dei documento de identidad de la República Federativa
dei Brasil RG

N~

7.349.962-6 e inscripto en el CPF con el N° 185.481 .648-91,

para que actuando en nombre y representación dela sociedad otorgante
la represente únicamente en la República Federativa dei Brasil, con las
más amplias facultades y sin más limitaciones que, las establecidas an ai
estatuto social o las disposiciones lagalas astablacldas an dicho pars.
SEGUNDO.- Sin que la enumeración que sigue implique Imitación .alguna; a1
apoderado queda facultado para realizar cualquier clase de:operaciones, aetos
o contrato

sobre bienes muebles, inmuebles, derechos, acciones, estoes

adqui . os, e,1C:ljenarlos, venderlos, hipotecarlos, arrendarlos, pudiendo dar y

r~tlbir préstamos con sus intereses correspondientes además deI capital o
rios judicialmente si fuere necesario; afectarlos con. hipoteca, prenda,
warrants o anticresis; constituir o extinguir cualq!-uer derecho real,

PAPEL NOTARIAL

Cr

NQ 920296

modificar contratos sociales de. las sociedades en lascuales formare parte la

··....

·... .... ·. .....
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,
. ........
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··.. .,. . .. .
· .
....
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·
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poderdante, como accionista o cuotista. EI mandatario queda facultado para
realizar cualc:uier clase de operaciones, actos o contratos sobre bienes
muebles e inmuebles, administrándolos en nombre de la otorgante, pudiendo
además representar a la sociedad otorgante ante el Banco Central, Bancos,
Juntas Comerciales, Reparticiones Públicas en general, sean federales,
estatales, municipales, autárticas, mixtas, recibir citaciones e intimación, asl
como también queda autorizado para tratar y resolver en forma definitiva
cualquier cuestión ante la "Secretaria da Receita Federal" de la República
. Federativa dei Brasil, representar a la otorgante ante la "Secretaria da Receita
Federal" de aicho pais, en todos y cada uno de los aetos relacionados con el
registro de la otorgante en el Catastro Nacional de Personas Jurfdicas
("Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas") en los ·términos previstos en .Ia
Instrucción Normativa RFB W 748 de 28 de Junio de

2007 y en general

representar a la entídad otorgante en todas las formas admisibles por las leye:>
de forma y fondo dei país, donde actuare.- TERCERO.- Queda asimismo
facultado para constituir sociedades, pudiendo por lo tanto finnar los contr~tos
.

'

f

'

sociales, estipular libremente cláusulas y condiciones, fijar el valor dei pa
.

.",..

,

• t

!'

I

I
~

social, asi como la suscripción dei mismo, estableciendo las condiCione~ d~
.;

integración, p
1ueran

n ... rp·~>Ul~'"

.

ai registro dei contrato social en las

- ,(

I

.

,

repartieio~e~·ii.te
.5:

alterar dichos contratos, inclusive de cesi6n parcial o total y
aumento de capital, fusión o incorporación y disolver

.:.;'~j;~~~ttles, adquirir euotas o aeciones de otrás soCiedades, firmando las

iera de los documentos

necésario~ pa~ esefin; efectuar

a estas compras; ejercer todos los ,deré'&ios y cumplir .las

II ,
I

,!
I'
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cualquier otra condición

·.·....

·.. ..
.... ....
·· .. .'.. .

,
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O

requisito que estimare conveniente.- CUARTO.

Poder para Pleitos.- EI apoderado podrá representar a la sociedad en
cualquier juicio o asunto judicial, civil, comercial. criminal, laboral; aduanero y/o

·... ......
·.......

de jurisdicción voluntaria, presente o futuro, de acuerdo a las normas
procesales dei lugar donde actuare, estando facultado para representar a la

.

..... .
·· .....

otorgante por ante cualquier instancia o Tribunal. pudiendó también recibir
citaciones e intimaciones y hacer uso de las facultades generales de derecho y

·.. ..
.... .
..
·

de las especiCÃles para las cuales el Código General de Proceso requiere poder
expreso, tales como para transigir. conciliar, desistir, ,disponer dei objeto dei
p

juicio, que se dan por reproducidas.- QUINTO.-

EI presente Poder se

considerará vigente y válido frente a los Bancos, Instituciones Bancarias y
Financieras mientras no se comunique por escrito su revocación. suspensión.
limitación u otro acto que lo altere.- SEXTO.- EI presente Poder se otorga para
surtir plenos efectos en la República Federativa dei Brasil~- SÉPTIMO.- EI
apoderado no podrá sustituir el presente poder, ni aún en forma parcial.
OCTAVO.- EI presente poder se otorga por el plazo de dos (2) anos. a contar
~el

dia de hoy.- NOVENO.- EI apoderado deberá rendir cuentas de lo actuádo

ai Directorío de la socíedad poderdante. e:1 formã mensual .....quedando obligado
.!A

a enviar copia de los contratos y documentos que celeoraren invocando el

.:

presente poder, así como a informar ai Directorio de la sociedad poderdante •
n ........ n"n"

los movimientos de carácter económicos. operaciones comerciales e

inversiones de toda indole, realizadas a nombre de la sociedad. so pena de
ri!ILc,nn,n<:,,,,hilírf:~rt

a titulo personal dei Apoderado. Tal comunicaci6n y la fonna

referida de rendir cuentas de lo actuado. para surtir efettos a la sociedad
poderdante. deberá realizarse a ésta. en forma fehaciente.

J

Jl>r escrito. con el

\

1

I

I

I

•
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EN FE DE ELLO Y para Armando .
Marchesini, expido esta Única Primera Copia en 4 hojas de Papel Notarial de
la serie Cr números 920295 ai 920298 que sello, signo y firmo en el lugar y
fecha de otorgamiento, y que he compulsado de su matriz que luce en 3 hojas
de Papel Notarial de la serie Cr números 796495 ai 796497 vuelto.

• I

20 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de
Pessoa Juridica da Capital
BEL GElmL DOMINGUES DOS SANTOS· OFICIAL

.
Aprescn~do hoje, protocolado e regi
n' 3.392.120.

o-• t1..... ~IIP.u:
(11) 310,-113'
.
film
b o

M s.nld.,PloWkIlilldlo,n - cOf!J. 11.noPMlJoC

São Paulo. 18 de dezem

nucro t e s o
n' 11 .205.214
§lJDmnapS DO QFlCW,

eSCRevem, MlTORIW)OS

BoI. Paulo SlgnoAlW Do~

Mlr<eIo da S. Espedllo

ClIIos Aokl

Doogla. Soar•• S.úgo

•..

Roberto Fo""'" de Souza
HSP(N)
14,"

RtG.CN"IURI
1..f3

JUI'T1ÇIr(RS) .
S, I3

W;~...)

"O,IM

.,I
!

I.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
LEGAL IZACIONES

CERTIFICO QUE: EDUARDO JULI9 IRASTORZA MAUTONE es
Escribano
Público y
la
firma
y
signo
que
anteceden existentes en el Papel Notarial de
Serie Cr Número 920298 guardan similitud con los
que obran en el Registro de Firmas a cargo de la
Suprema
Corte
de
Justicia,
estando
en
el
ejercicio de su profcsi6n a la fecha de la
intervención notarial precedente.EN FE DE ELLO, a
los efectos de su presentación ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental
deI Uruguay, y asimismo para su trarnitación ante
las Autoridades Consulares acreditadas en el
país, que así lo aceptaren, expido el presente
que signo,
firmo y sello en la ciudad de
Montevideo, el veinticuatro de noviembre de dos
mil ocho.
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Traducción/Tradução nO 1.447 Libra/Livro 20 Haja/Folha n° 391 1
facultado ao procurador executar qualquer tipo de operaço~dt
atos ou contratos sobre bens móveis, imóveis, direitos, açOes,
isto é,
adquirir,
alienar,
vender,
hipotecar,
arrendá-lOS,
podendo
conceder
e
receber
empréstimos
com
seus
juros
r.nrrRspnnde.nt.8s além do capital ou executá-los judicialmente, se
for
necessário;
afetá-los
com
hipoteca,
penhora,
caução,
garantias
ou
anticreses;
constituir ou
extinguir qualquer
direito real, ... (segue no verso, em folha nela timbradaJ ... sobre
todo tipo de bens, títulos, bônus, valores e ativos em geral;
cobrar tudo, a que título for, o devido à sociedade e que houver
a
ser
cobrado
ou
recebido;
transigir
e
comprometer
em
arbi t ragens
ou
compos ições amigáveis;
conceder ou
receber
empréstimos com ou sem garantia real ou pessoal; operar com
qualquer banco, câmbio, instituição de crédito ou instituição
financeira nacional ou estrangeira; abrir,
manter e fechar
contas correntes, com ou sem provisáo de fundos e sacar contra
as mesmas,
inclusive a descoberto se a outorgante estiver
autorizada; proceder à abertura de contas de todo tipo em
qualquer moeda e bancos ou instituições de crédito, quer sejam
nacionais ou estrangeiras, estatais ou privadas, no país ou no
exterior; abrir e fechar contas correntes de crédito; solicitar
e obter créditos; arrendar bônus e títulos de qualquer tipo sem
nenhuma restrição; assinar, liberar, cobrar, pagar, endossar,
dar aval, descontar, aceitar, protestar e garantir todo tipo de
documentos, papéis comerciais ou valores mobiliários, sejam eles
cheques,
vales,
promissórias, assentimentos
e/ou
letras
de
câmbio, outorgar e assinar acordos para a utilização de serviços
eletrônicos "e-banking empresas plus
tendo, para tais fins l
pOderes para praticar todos os atos e
assinar todos os
documentos que forem necessários; celebrar atos jurídicos de
todo tipo, tendo a faculdade para estabelecer condiçOes e fixar
preços, outorgando os documentos que forem necessários,
com
todas as cláusulas e requisitos de praxe, fazendo e recebendo a
respectiva tradição; obrigar e obrigar-se à desoneração; dispor,
a qualquer título, de todos ou parte dos ben
da sociedade;
requerer empréstimos em dinheiro, conceder ca
s de pagamento,
totais ou parciais, assinar toda a docume
necessária e
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exigida pelos credores para fins de liberação de todo tipo de
obrigações e cessão de créditos.,. (Segue em nova folha timbrada
Cr n° 920296) .. ; alterar contratos sociais daquelas sociedades de
que a outorgante fizer parte, quer como acionista, quer como
cotista.- São atribuídas ao procurador as faculdades para
executar qualquer tipo de operações, atos ou contratos sobre
bens móveis e imóveis, administrando-os em nome da outorgante,
podendo, ainda, representar a sociedade outorgante perante o
B.Jnco Central, bancos, Juntas Comerciais, repartições públicas
em geral,
sejam elas
federais,
estaduais,
municipais,
de
autarquias,
mistas,
receber citações e
intimações,
estando
também autorizado para tratar e dar solução final a qualquer
questào perante a Secretaria da Receita Federal da República .
Federativa do Brasi l ,
representar a
outorgante perante a
referida Secretaria da Receita Federal do referido pais, em
todos e cada um dos atos atinentes ao registro da outorgante no
Cadast ro Na c ional de I?essoas Jurídi c as nos termos previstos na
Instrução Normativa RFB nO 748 datada de 28 de junho de 2007, e
em geral, represent.ar a entidade outorgante de t.odas as formas
cabíveis e na melhor forma da lei do país onde atuar.- TERCEIRO:
É-lhe
facultado,
também,
constituir
sociedades,
podendo,
portanto, assinar os contratos sociais, livremente estabelecer
cláusulas e condições, fixar o valor do capital social, bem como
sua
subscriçào,
determinando as
condições
para
a
sua
a
integralização, proceder ao registro do contrato social nas
repartições pertinentes, alterar tais contratos, inclusive de
cessão parcial ou total e subscrição de aumento de cap~ tal',
transformação, fusão ou incorporação e dissolução de SOCiedfd~t,
adquirir cotas ou ações de outras sociedades, assinandç I
escrituras
e
quaisquer
documentos
necessários
para :
1
finalidade; efetuar os pagamentos referentes a tais compr o ;
exercer todos os direi tos e cumprir as ... (segue no verso" ~
folha ndO timbrada) .. . obrigações inerentes às titularidades das
cotas ou ações adquiridas ou daquelas das quais já for titular,
tais
como
receber
convocações
para
Ass
léias
parti c ipar das mesmas, votar e ser votado
deliberações
da
sociedade,
apr~à~ · · ' ·
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alterações
Acordos
estabelecerem
quaisquer
das
dos
e/ou
Estatutos Sociais, ou a mudança das sociedades por cotas para
Sociedades por Ações,
subscrevendo as cotas ou ações que
surgirem
transformações,
tais
como
aumento
dessas
dos
:-especti'.TOS
c2.pi ta i s I
assin'3nrlo
;:JS
r.espect i vas
escrituras,
podendo, ainda, realizar prestações complementares de capital
nas condições que forem julgadas convenientes,
assinar os
documentos que forem necessários para as Juntas Comerciais ou
fiscalizações da Justiça e, em geral, solicitar os registros e
prestar as declarações fiscais necessárias, exercer cargos de
gerência, nomear e demitir administradores, bem como praticar
todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento' desta
resolução. É-lhe facultado, ainda, registrar a outorgante como
subsidiária,
filial
ou
sucursal
no
exterior;
designar
representantes,
criar
agências
para
representá-la,
formar
sociedades d o tipo trading, associações, fazer fusões com outras
sociedades do pais o u do exterior, quer seja criando uma ou
o utras sociedades ou por incorporação,
ter participação no
capital de outras sociedades, fazer investimentos no exterior,
quer solidariamente, quer em conjunto com outras empresas,
representar a outorgante na formação de consórcios, parcerias de
risco
(joint- v enture),
unlao
transitória
de
empresas,
concessões, bem como outorgar e assinar quaisquer outros tipos
de acordos societários, sejam eles temporários ou permanentes,
com poderes para fixar as normas e regulamentos de funcionamento
e organização, duração, capitais, administradores, bem como ...
(Segue em nova folha
ti mbra da Cr n° 920297) ... qualquer outra
condiçãO
ou
requisito
que
julgar
conveniente.QUARTO:
P~ocuração ad ju~cia . - O procurador poderá, ainda, representar
a sociedade em qualquer ação ou assunto judicial,
civel,
comercial,
criminal,
trabalhista,
alfandegário
e/ou
de
juriSdição voluntária, presente ou futuro, de acordo com as
normas
processuais vigentes do lugar de
atuação,
estando
facultado para representar a outorgante em qualquer instância ou
tribunal,
podendo
também,
receber
citações
timaçOes
judiciais e valer-se dos poderes gerais de
e dos
especiais para os quais o CÓdigq" " G.a.r.aJ.~",de"'v-",,,,,..~;
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conciliar,
procuração específica,
tais como para transigir,
juí 2:0,
que
são dados
por
desistir,
dispor d o objeto do
a
presente
reproduzidas.QUINTO:Considerar-se-á
Procuração
vigente e vál ida perante os bancos, instituições bancárias e
financeiras at~ caffiunicaçàa, par escrito,
de su~ revog~ção,
suspensão, limitação ou seja qual for
ato que produza a sua
aI teração. -SEXTO: t outorgada a presente Procuração para surtir
plenos efeitos no país e no exterior, especialmente na República
federativa do Brasil.-SÉTIMO: O procurador não poderá substituir
a presente procuração mesmo que seja em forma parcial.- OITAVO:
A presente procuração é outorgada pelo período de dois (2) anos;
a contar da presente data. - NONO: O Procurador deverá pre:stã~f'-'
mensalmente, contas de sua atuação à Diretoria da socieda '"
outorgante, bem como encaminhar cópia dos contratos e docu~eht1 •
realizados sob a invocação da presente procuração, alé~ " ,
informar a Diretoria da sociedade outorgante de todos ! "
movimentos de caráter econômico, de operações comerciais , e '
investimentos de qualquer natureza executadas
em nome
dá
sociedade, sob pena de responsabilidade em caráter pessoal do
Procurador. Tal comunicação e a forma acima referida de prestar
contas da atuação, para surtir efeitos perante a sociedade
outorgante, deverá ser feita de forma indubitável, por escrito,
com a . . . (segue no lierso, em folha não timbrada) ... devida notificaç~o
de recebimento por parte da sociedade outorgante.- fAÇO ÇONSTAR
QUE:: A) Conheço o comparecente.-B)A PRIMAFER INC.S.A. é pessoa
jurídica hábil vigente, estabelecida em Montevidéu aos 3 dias do
mês de abril de 1.991, de acordo com as disposições da Lei
11. 073,
especialmente seu argigo 7,
cujos Estatutos foram
aprovados pela Inspetoria Geral da Fazenda em 18 de abril de
1991, inscritos no Registro Público e Geral do Comércio sob o
número 510 da folha 4538 à folha' 4543 verso
li vro 1 de
Estatutos no dia 17 de maio de 199-1 e publi
na forma da
lei, no Diario Oficial no dia 11 de julho de 199
mesmos que : i) atos como o prec€ < Í€ n te
est~o
do seu objeto social; ii) tem o prazo
acordado em 100 anos a partir da referida
iii)
o
domicílio
se
localiza
e

°

,.:-.'

l.':~

..... ....

.
···.... .... ...
. .. . ... . .
... . ... ...
o ••

o o

....
.
..
o

.. o

REPÚBLJCA FEDERATIVA DO BRASIL

•

o. •

Joj<f '!Jl5"eJ<Ylfació-Jl, C!9tr?üello- dJÇwnco,

o

o

o

o ..

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

RG 11,134,990 CP,-M, 766 . 676.788-68 CCM 2.236 , 890-6 INSS 11.373.669.483
. Tradutor Público e Intérprete Comercial - Idioma ~~panhol / Portugues
Matricula n Ol 09i na JUCSSP (Junta Comercial do € . tado de S!o Paulo)
R. Conceição Marcondes Silva,171 04624-090 Campo Belo, São Paulo,SP Brasil
Tel./Fax:+55.11,5093.2065 - Tel .C el:+55.1l.9366.1379 <arguello@ajato.com.br>

Traducción/Tradução nO 1.447 Libro/Livro 20 HOja/Fo1ha n° 395
iv) o administrador ou a Diretoria, através do Presidente ou
Vice-E'residente
ou
quaisquer
dois
diretores,
exercem
a
representação legal da sociedade (artigo 7); C)
Da ata de
assembléia extraordinária datada de 15 de deze'm bro de 2004,
(;0L"lSLêl rttês às f o lhas 11 de. li"",'I'ro c:c~~8spcndente, decorre que I')
comparecente foi eleito l?resid~mte da Diretoria, cargo vigente
até a presente data em virtude de não existirem atas posterior~s
modificando tal nomeação, e da ata com data de 14 de novembro d.e
2008, constante às folhas 29 do livro correspondente, decorre
que a Diretoria aprovou a presente outorga;
D) Lida que foi por
mim este documento, o comparecente o ratifica, outorga e assina
perante mim; E) Segue imediatamente aquele de número 190 de
Revogação de Procuração Geral lavrada nesta data, da folha 494 à
folha
494,
verso.- GUSTAVO CARDOZO GARCÍA.
CONSTA CARIMBO
NOTARIAL. EDUARDO lRASTORZA MAUTONE. TABELIÃO.- ... (Segue em nova
folha timbrada Cr n° 92029B) ... FOI PASSADO PERANTE MIM ------

EM FÉ

DO

QUE,

e para Armando Marchesini, emito esta única
primeira via em 4 folhas de Papel Notarial da Série Cr números
920295 ao 920298 que carimbo e assino no lugar e data de sua
outorg-3, e que extrai de seu original, em 3 fol·has de Papel
Notarial da série Cr números 796495 ao 796497, verso.----------

(Constam

em

lugar

indicado:

rubrica

e

assinatura

ilegível

de

IRASTORZA MAUTONE; e no verso, canto superior
esquerdo, selo do PODER JUDICIÁRIO tendo os seguintes valores e
números: $756 000266, sobreposto a carimbo circular, também do
PODER JUDICIÁRIO* PALÁCIO DA JUSTIÇA; em folha anexa consta,
como abaixo se lê) .--------------------------------------------

TABEL.

EDUARDO

REPOBLICA ORIENTAL DO URUGUAI
SUPREMA CORTE DE JUSTIÇA

LEGALIZAÇOES
CERTIFICO QUE:
EDUARDO JULIO IRASTORZA MAUTONE é l Tabelião
Público, e são verdadeiras as assinaturas e selos
que
aparecem no Papel Notarial de S é rJ.~,S;;;, ., ...n'»r.ne.;t::o,ª,.
semelhança com os que constam no Reg~S·t.ro·de ' F.·.·. " .....~':"",'<~l...'J..'Ç~
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C(?4°- e doa jJJ

para os devidos fins, que nesta data me foi
apresentado um documento em idioma espanhol identificado
como - PROCURAÇÃO, GERAL NO.191 (Primafer Inc.S.A.)-, e suas
legalizaç6es, que traduzo para o vernáculo no seguinte teor:
(Constam da frente desta página, como de todas as timbradas: canto
esquerdo, selo brilhante, e ao lado deste, timbre/s'í mbolos de
REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, e no canto direito da página,
brasão naci onal do Uruguai, este último com dizeres internos
em Latim; no meio dos dois brasões, centralizado, PAPEL
NOTARIAL - Cr nO 920295, 920296, 9202~ e 920298;
após a linha segue o texto documental)
I

:

' . ' I; f

TABEL . EDUARDO JULIO IRASTORZA MAUTONE - 08380/1
if' 191. - PROCURA O GERAL . - Da PRIMAFER INC. S. A . a f a vo
ARMANDO MARCBESINI. - Na cidade de Montevidéu, no dia vintie '
quatro de novembro de dois mil e oito, perante mim, Tabelia~
Públi co que autoriza, comparece o senhor Nestor Gustavo Cardozo
Garcia,
uruguai o , maior de idade,
titular da Carteira de
I d enti d ade
na l.319. 5 79-3,
na qualidade
de
Presidente da
Diretoria, e portanto, em nome e representaç~o da PRLMAFER INC.
S .A, pessoa jurídica com sede nesta cidade em calle Juncal 1305,
Piso 13, inscrita no R.U.C. (Registro Único de Contribuintes) sob
o nO 2 1. 245 . 9 08 . O012; E PARA CONSTAR NESTE. PRCY.rOCOLO , DECLARA
QUE: PRIMEIRO: A PRIMAFER INC.S.A.confere Procuraç~o Geral de
Adrninistraç~o,
Disposição e Apropriaç~o de todos os seus bens,
assuntos,
ações
e
negócios,
a
favor
do
Senhor ARMANDO
MAReBESINI, brasileiro, maior de idade, titular do documento de
identidade da República Federativa do Brasil RG na 7.349.962-6 e
inscrito no CPF sob o na 185.481.648-91, para que, atuando em
nome e representação da sociedade outorqante, possa representá
la únicamente na Repúblioa Federativa do Brasil, com os mais
amplos poderes e sem outras limitações
não
aquel~s
previstas
no
estatuto
social,
ou
as
leqais
estabelecidas naquele pais. - SEGUNDO: Sem
raç~o
a
seguir apresentada implique limitaç~q ,~.de ,
é

I
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Suprema Corte de Justiça, estando no exercício de sua profissão
na data de execução do ato notarial precedente. - EM TESTEMUNHO
DO QUE, para a finalidade de sua apresentação ao Ministério das
Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai, bem como
PLlra os tr5.~i tcs pc~a:;.-:'~ 35 .n. ..utc::-idades Consulares c:redenciadas
no País, que assim o aceitarem, lavro o presente, nele apanho o
meu carimbo e selo e assino, na cidade de Montevidéu, em vinte e
quatro de novembro de dois mil e oito.--
(Em lugar indicado constam rubrica e assinatura ilegivel e
carimb o da Tab.ANA S. MOURO,
Inspeção Geral de Registros
Notariais; há na pg. dois carimbos iguais do PODER JUDICIÁRIO;
no vers o consta n o ta de legalização, em português, do CONSULADO
GERAL DO BRASIL EM MONTEVIDÉU, reconhecendo a assinatura de ANA
STELLA MOURO, da Suprema Corte de Justiça do Uruguai; constam
outros dados consulares (carimbo, selo, taxas, etc.,q.v.); data!
Montevidéu, 28 NOV.2008i assina a nota Nergiton Mejela de Souza,
Vice-Cônsul) .
*****************

e1{;dz :/na;,::j oo.mk!évva do documento acima referido, que devolvo
juntamente com esta tradução, lavrada em 12,693 laudas laudas
por mim conferidas e achando conforme, segundo o meu melhor
entender, assino.

~~~.
São Paulo, 16 de dezembro de 2008

m summm - J.b.nm .

A'I. FA6UNDES FILMO, 27ó
Rmt hfço w mflhlQ(! I tirli 4f:
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República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
Marco Antônio Violin - Substituto
C.N.P.J.: 45.592.979/0001-72
Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
www.quinto.com .br

NOTA DE DEVOLUÇÃO
APRESENTANTE: ANDREIA REGINA VIOLA
PRENOTAÇÃO n. 246502, válida de 27/5/2011 até 25/6/2011
EXAMINADO POR: JMV Nome: SÉRGIO JACOMINO
Cargo: Oficial Registrador
Para que o título possa ser registrado ou averbado é necessário:
1) A Carta de Adjudicação apresentada declara que o imóvel objeto da Matricula n. 25.690 é adjudicado por
PRIMAFER INC S/A, entretanto, pela Av. l(compromisso conforme Inscrições n. 9.705 e 9.803), R. 2
(promessa de cessão) e R. 4 (cessão), somente os direitos e obrigações do referido imóvel é que serão
transmitidos. Portanto, aditar a aludida Carta.
2) Constar da referida Carta a qualificação completa (sede e CNPJ) da adjudicante PRlMAFER INC S/A (art.
176, § 1.°, inciso m, item 2, alínea b, da Lei 6.015/73) .
3) O certifico de fls. 31 não foi subscrito pela coordenadora, Sr". Sandra Mara G. F. C. Costa.
4) Apresentar Declaração de Quitação dos Débitos Condominiais, subscrita pelo Síndico, com firma
reconhecida, atualizada em no máximo 90 dias, acompanhada da cópia autenticada da Ata da Assembléia dos
Condôminos que o elegeu, devidamente registrada no Oficial de Títulos e Documentos (artigo 4.°, parágrafo
único, da Lei n. 4.591/64, alterado pela Lei n. 7.182/84).
5) Apresentar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários, expedida pela Prefeitura do Município
de São Paulo, com referência ao imóvel objeto da matricula n. 25.690 (artigo 19, inciso lI, da Lei Municipal
n. 1l.l54, de 30/12/1991, com redação que lhe deu o artigo 25 da Lei n. 14.256 de 29/12/2006 c/c artigo 29,
inciso lI, do Decreto Municipal n. 51.627 de 13/07/2010).

São Paulo, 06 de j unho de 2011 .

...

S
Notas importantes
I. Não se confo
ndo com a exigência solicitada, ou não a podendo satisfazer, o interessado poderá requerer a suscitação de dúvida
para que o R. Ju ' o Corregedor-Pennanente possa dirimi-Ia, nos tennos do art. 198 da LRP 6.015/73 .
2. Se a devolu o acarretar juntada de documentos, o titulo será reexaminado.
3. Não tire a nota, facilitará o novo exame do documento.
4. As cópias das decisões e acórdãos eventualmente citados nesta nota, encontram-se à disposição da parte interessada no sítio
www·9uinto.com.br/ jurisprudencia.asp.
5. O Oficial Registrador encontra-se a disposição para dirimir eventuais dúvidas.
RECIBO
Recebi os documentos relativos a esta Nota Devolutiva, declarando-me ciente de seu inteiro teor.
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Ot>,..

Juízo de Direito da 9 • Vara Cível do Fórum Central Cível João Mendes Júnior da ~'
Comarca de São Paulo
PC DOUTOR JOAO MENDES, s/no - 7° andar, sala 710 - audiências s. 715 e 717 CENTRO- São Paulo/SP - CEP: 01501-000 Tel: 2171-6106 - Fax: 21716106 - e-mail:
sp9cv@tj.sp.jus.br
8

Processo nO: 583.00.1996.512911-5/000001-000
Ação:
Execução de Título Extrajudicial
Exequente: PRIMAFER INC S/A
5' OFICIA L DE REGI STRO DE IrMJVEIS
Executado: SYLVIO FERRAZ e OUTRO(s)
CAPITAL · SÃO PAULO •

Z4 6 5GL

Ordem nO 1069/1996

go OFICIO CIVEL - CENTRAL
SANDRA WIV. G. F C. COSTA
Coordena~

FÓI'\I'11 Joio Mendes .kIlkJr

saoPUo

TiTl.j~Q DIlATARAf.Ann EPRFNOT.qDÚ

CARTA DE ADJUDICAÇÃO
Aos Excelentíssimos Senhores Doutores Ministros, Desembargadores, Juízes e demais pessoas de Justiça, aos
quais o conhecimento desta haja de pertencer.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9a. Vara Cível do Fórum Central Cível João Mendes Júnior da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO GALVAO MEDINA na forma da lei.
F~

SABER que, perante este Juízo e respectivo Ofício, processaram-se regularmente os termos da ação em
epígrafe, é expedida a favor do interessado PRIMAFER INC S/A, a presente CARTA DE ADJUDICAÇÃO,
constituída por 29 peças dos autos do processo, as quais foram xerocopiadas e rubricadas, que adiante seguem
e desta ficam fazendo parte integrante, conforme decisão que segue transcrita - fls 2910 "Fls. 2899/2909:
remeto a parte litigante interessada ao já decidido antes pelo Juízo a fls. 2888, dos autos. Fls 2890/2898:
defere-se a recente investida da exeqüente, procedendo-se como lá requerido, com observâncias das regras
procedimentais aplicáveis à espécie. Int."
BEM AJUDICADO: conjunto nO 111, no 11 ° andar ou 17° pavimento, do Edifício Metropolitano, integrante do
Condomínio Metropolitano, situado na Praça Dom José Gaspar, nO 134, no 7° subdistrito - Consolação, São
Paulo, com divisas e confrontações constantes na matrícula 25.690 do 5° Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo/SP.
VALOR DA ADJUDICAÇÃO: R$ 383.285,99 (Trezentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais
e noventa e nove centavos)

f)-~
go OFICIO CfVEL - CENTRAL
5' OFiCiAL DE REGISTRO DE il'líUVEiS
CAPITAL SÃO PAULO

SANDRA MARA G. F C. COSTA

Coordenadont
Fónm~~~ CY2

Z4 6 5GL

~

TíTUW PROTOCOlNIO F. PHENOTAOO

LACAZ MARTINS, HALEM.BJ::Cl~~ PE~EIR!'\ , .~~TO
A

O

V

O

G

A

C

I"

RICARDO LACAZ MARTINS
LUIZ FERNANDO AMARAL HALEM BECK
MIGUEL PEREIRA NETO

OS

I, :i ,~

.E

C

iL 2 3

O

N

SUL T

L':;

O

S 'I (.

R

~R1J)RE

:o

~
joAo MANOEL, 92.3

01411-001 -

CE,S r:';- 1, 1

LuIs EDUARDO S CHOUERI
PAULO ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA
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LUIZ GUSTAVO DE O LIVEIRA RAMOS
LIGIA CRISTINA NISHIOKA
RICARDO LA GRECA SIQUEIRA
ERICK MIYASAKI
ROIJERTA MOREIRA SALLES GONÇALVES
CRISTIANO DIOGO DE FARIA
RACHEL SPINOlA E CASTRO CA.NTO
MARCELA V ERGNA BARCELLOS SILVEIRA
ADRIANA RIBAROLU PARIZOTTO
PAOLA FRÓES CARRARA DE S AMOUY
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EUS,\ jUNQUEIRA FIGUEIREDO
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, EXCE~ENTÍSSIMO SE~OR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ~.." -
(VIGESlMA) VARA ClVEL DO FORO CENTRAL DA C~CA
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DA CAPITAL.
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PRIMAFER INC. S/A., pessoa jurídica de direito
privado, com sede em CaBe Paraguay, na 1.246, na cidade de Montevideo,
Uruguai, neste ato representada na forma de seus estatutos sociais
(documento

01

anexo),

por

seus

advogados

subscritores

desta

(documento 02 anexo), os quais possuem escritório no endereço
supratimbrado, onde recebem avisos, intimações e notificações, vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor a presente

~~b
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em face de SYL VIO FERRAZ, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado na Avenida Mommbi, n° 1.462, CEP 05606-100, São Paulo,
R r rl~-" _ . ' , ~
portador da cédula de identidade de nO 1.820.065 e inscrito no cadastro de 50 OF ,'CIAL or(C<.l
.> I nO Dt II.,UVE'0
pessoas físicas da Receita Federal sob o n° 008.284 .838-68 e MARIA
CAPITAL SÃO PAULO

CRISTINA DE CARVALHO FERRAZ, brasileira, casada, empresária,
Z4 6 5GL
residente e domiciliada na Avenida Morumbi, n° l.462, CEP 05606-100,
São Paulo, portadora da cédula de identidade de n° 3.194.454 e inscrita noTiTULO PROTOCOlAnn EPREIIIflTAIJ O
cadastro de pessoas físicas da Receita Federal sob o nO 008.284 .838-68,
pelas razões de fato e de direito a seguir articuladas:

1.
DA DISTRIBUiÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Em 06 de março do ano corrente, ajuizou a empresa
ora exeqüente, perante este douto Juízo da 20a (Vigésima) Vara Cível,
protesto contra alienação dos bens de propriedade dos executados, o qual,
devidamente registrado e autuado, recebeu o número 534/96 .
A presente demanda, todavia, revela-se, ab ovo,
conexa àquele processo protestativo .
Com efeito, quer numa quer noutra ação, o fato
constitutivo da relação de direito é exatamente o mesmo, qual seja, o
"Instmmento Particular de Cessão de Crédito, Novação e Outras Avenças,
e a "Carta De Intenção Para Reajuste De Prestações E Alteração De
Vencimento", subscritos pelos executados.
E, idênticos os fatos constituintes da relação de direito
subjetivo, a causa petendi, conexas as ações DaVa ditribuição por

c(

dependência.
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É O que se extrai da conjugação dos artigos 103 e 253
do Código de Processo Civil, verbis:
5'
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Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais
ações, quando lhes for comum o objeto ou a
causa de pedir
"

TíTULO PROTfJCQLAflO EPRHHlT ADO

11

Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência os
feitos de qualquer natureza, quando se
relacionarem, por conexão ou continência,
com outro ajuizado.
"

Dessarte, se como causa de pedir, tanto lá
como cá, tem-se o instrumento de cessão de crédito,
novação e outras avenças, e a carta para reajuste de
prestações e alteração de vencimentos, haverá esse douto
Juízo de declarar conexas as duas ações, determinando,
via de conseqüência, seja a presente distribuída por
dependência ao protesto contra a alienação dos bens dos
executados, processo de n° 534/96.

2.
DA PRESENTE EXECUÇÃO

Por efeito do "Instrumento Particul de Cessão de
Crédito, Novação e Outras Avenças (document 03 nexo), a exeq

w
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tomou-se credora dos executados da quantia de R$ 1.564.599,86 (hum
milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove
• • •

•

reaIs e OItenta e seis centavos), que sena paga nos tennos daquele

5° OFiCiAL DE REG ISTRO DE lr.iUVEi :;
CAPITAL SÃO PAULO

instnunento.
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Sobreveio a tal instrumento, todavia, carta de intençãd iTULO PHOTOCOLAiJO EPRENOTADO
(documento 04 anexo), ratificando-se a dívida anterionnente contraída
pelos executados, em todos os seus tennos, e retificando-se, somente, o
vencimento e os valores das parcelas com que seria quitado o débito.

,

'

Assim é que, pelo doclunento 04 anexo, os executados
obrigaram-se a pagar a dívida confessada em 24 (vinte e quatro) parcelas
iguais, mensais e consecutivas de US$ 74.336,76 (setenta e quatro mil
trezentos e trinta e seis dólares e setenta e seis centavos), vencendo-se, a
primeira delas em 20 de novembro de 1995.
Os executados, porém, pagaram somente as (04)
quatro parcelas iniciais, deixando vencer, sem pagamento, a devida em 20
de março último, debalde todas as tentativas de recebimento amigável por
parte da exeqüente.
Consoante o "Instnunento Particular de Cessão de
Crédito, Novação e Outras Avenças" (documento 03 anexo), em sua
cláusula "3.1.3", ratificada pelo anexo documento 04, o não pagamento da
parcela vencida em 20 de março último redunda no vencimento antecipado
de todas as vinte (20) parcelas ainda não pagas, na quantia total de US$
1.486.735,20 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e
trinta e cinco dólares e vinte e quatro centavos), equivalente a R$
1.468.597,03 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos
e noventa e sete reais e três centavos), tudo çúnfonne o seguinte
demonstrativo:
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7 4.336,76
74.336,76
7 4.336,76
7 4.336,76
74.336,76
74.336,76
74.336,76
74.336,76
7 4.336,76
7 4.336,76
74.336,76
74.336,76
7 4.336,76
74.336,76
7 4.336,76
74.33676
74.33676
74.33676
74.336,76
74.336,76

~o

73.429,85
73.429 85
73.429 85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
73.429 85
73.429,85
73.429 85
73.429 85
73.429,85
73.429,85
73.429,85
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dólar comercial médio em 20/março/96: US$ 1,00 = R$ 0,9878

Cumpre aclarar, finalmente, que a estipulação de
pagamento em moeda estrangeira, in casu, pelo câmbio comercial,
encontra amparo no artigo 2°, inciso IV, do Decreto-Le·/ho 857, de 11 de
setembro de 1969.
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Diante do todo exposto, serve a presente
para requerer digne-se Vossa Excelência determinar a
citação dos executados, por mandado, nos endereços 5'
fornecidos no preambulo desta peça, para que, no prazo
•

A
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de vinte e quatro (24) horas, paguem o seu débito, no valor

2 4 6 5 OZ

de R$1.468.597,03 (hum milhão quatrocentos e sessenta e
oito mil quinhentos e noventa e sete reais e três centavos),

TiTllbO PR(JHlGQLAllfl EI'IU:NOTAIlQ

acrescido de juros contratuais moratórios de 1% (hum por
cento) ao mês, a partir do vencimento, além de custas
processuais e honorários advocatícios a serem fixados por
esse douto Juízo; ou, então, nomeiem bens à penhora, nos
termos dos artigos 652 a 658 do Código de Processo Civil.
Requer-se, ainda, na hipótese de não haver
pagamento nem a nomeação aludida, determine esse douto
Juízo sejam penhorados, pelo senhor Oficial de Justiça,
tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito
exeqüendo, devidamente atualizado e acrescido de juros
moratórios, mais custas processuais e honorários
advocatícios, consoante o disposto nos artigos 659 a 670
do Diploma Processual.
Por fim, caso frustradas as tentativas de localização
dos executados, requer-se, desde já, seja deferido o arresto disposto pelo
artigo 653 do Código de Processo Civil, o qual deverá recair sobre os
mesmos bens objeto do procedimento de protesto contra alienação de
bens, ora, novamente, elencados:

1. Casa residencial na R. Combatentes do
Gueto, n° 50. Escritura do 7° Tab. LV. 1090 - fls.
185 de 02.01.63 e 9° Tab. de notas - LV. 762 - fls.
188 de 18.11.69 (matrícula do imóvel anyxa ao
protesto contra a alienação t eéns dos
executados como documento 1 .
6
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2. Apartamento 33-C na Av. Brigadeiro Luiz
Antônio, n° 3185. Escritura 7° Tab. - LV. 1501 - fls.
118 de 11.12.69 (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 16).

~
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3. Um terço (1/3) parte ideal da casa na R.
Siqueira Bueno, n° 1185. Espólio de Madalena
Madina Ferraz (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 17).
4. Terreno na R. Combatentes do Gueto - lote n°
1. Escritura 6° Tab. - LV. 1675 - fls. 44 de 10.11.76.
Área de 1.477,00 metros quadrados (matrícula
do imóv'el anexa ao protesto contra a alienção
de bens dos executados como documento 18).
5. Dois (2) terrenos na Av. Dona Maria M. de
Mota e Silva s/n° - Jd. Vitória Régia - lotes 9 e 10
- quadra A. Escritura 8° Cartório de notas - LV.
702 - fls. 7e 12 de 29.07.76 (matrícula di imóvel
anexa ao protesto contra a alienação de bens
dos executados como documento 19).
6. Terreno na Av. Dona Maria M. de Mota e
Silva s/n° - Jd. Vitória Régia - lotes 21 - quadra B.
Escritura 27° Cartório de notas - LV. 34 - fls. 296
de 12.01.77 (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 20) .
7. Terreno: Praia do Pulso - Ubatuba (SP) - lote n°
4 - quadra 18. Escritura 11 ° Tab. - LV. 2787 - fls.
106 de 14.02.77 (matrícula do i~~velrxa ao
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protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 21).
8. Um (1) box n° 74 na Praça Dom José Gaspar 
Garagem Metropolitana. Escritura 16° Tab. - LV.
927 - fls. 69 de 16.08.77 [matrícula do imóvel
anexa ao protesto contra a alienação de bens
dos executados como documento 22).
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9. Loja 7 na Av. São Luiz, n° 153 - Passeio Paris 
Galeria Metrópole, incluso 1 box n° 78 na R.
Basílio da Gama, n° 150
Garagem
Metropolitana. Escritura 16° Tab. - LV. 950 - fls.
88 de 10.11.78 (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 23).

10. Conjunto. 113 e 114 na Praça Dom José
Gaspar, n° 134 - 11 ° andar. Escritura 7° Tab. - LV.
3733 - fls. 78 de 21.10.80 e 14° Tab (matrícula do
imóvel anexa ao protesto contra a alienação
de bens dos executados como documento 24).
11. Lote n° 7 na Rua Dona Maria M. de Mota e
Silva s/n° - Jd. Vitória Régia - lotes 21 - quadra A.
Escritura 9° Cartório de notas - LV. 2480 - fls. 236
de 08.07.81 [matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 25).
12. Casa na Av. Eleonora Cintra, n° 306 - parte
do lote 285 quadra C da Vila Regente Feijó.
Escritura 9° Cartório de notas - LV. 2670 - fls. 156
de 21.09.81 (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação de benS' dos
executados como docugmento 26).~,
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13. Conjunto 31 - Praça Dom José Gaspar, n° 34
- 3° andar. Escritura 9° Cartório de notas - LV.
2802 - fls. 199 de 09.12.81 (matrícula do imóvel
anexa ao protesto contra a alienação de bens
dos executados como documento 27).
14. Apartamento 132, na Av. Washington Luiz, n°
1527 - 13° andar, com 2 garagens, Edif.
Bougainville. Escritura 9° Cartório de notas - LV.
2802 - fls. 205 de 09.12.81 (matrícula do imóvel
anexa ao protesto contra a alienação de bens
dos executados como documento 28).
15. Conjunto 33 na Praça Dom José Gaspar, n°
134 - 3° andar. Escritura 9° Cartório - LV. 2802 
fls . 196 de 30.12.81 (matrícula do imóvel anexa
ao protesto contra a alienação de bens dos
executados como documento 29).

--

.

16. Casa residencial na R. Eduardo de Silva
Magalhães, n° 194. Escritura 9° Cartório - LV.
3413 - t'ls.88 de 12.05.83 (matrícula do imóvel
anexa a protesto contra a alienação de bens
dos executados como documento 30).
17. dois (2) boxs na R. Basílio da Gama, n0150 
Garagem Metropolitana, boxs 70 e 71 .
Compromisso Particular de Compra e Venda
de 21.08.73 e Escritura do 9° Cartório de notas 
LV. 3469 - fls. 146 de 30.08.83 (matrícula do
imóvel anexa ao protesto contra a alienação
dos bens dos executados como documento
31) .
18. Lote n° 4 com 1.357,67m2 na Av. Am9.fósio
Fumagalli, quadra Regi:tro RagazzqnicíPiO

COf>IA c/. r KAl u .". '''.J
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de Limeira. Escritura do 27° lab. - LV. 492 - fls.
129 de 15.02.84 (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação dos bens dos
executados como documento 32).
19. Propriedade Rural denominada "Fazenda
Portal do Paraíso 1", com área de 922,632 Ha
iguais a 382,20 alq. no Município de Galia,
Comarca de Garça, conf. escritura unificação
Cart. de Reg. Imóvel Comarca de Garça, sob
n° 9.901 - LV. 2 - fls. 01 de 14.07.86 (matrícula do
imóvel anexa ao protesto contra a alienação
dos bens dos executados como documento
33).

5° OFiCiAL DE REG ISTRO DE lil.i UVEIS
CAPITAL · SÃO PAULO
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20. Propriedade Rural denominada "Fazenda
Portal do Paraíso 11", com área de 1.688.79.45
Ha iguais a 697,8490 alq. no Município de
Ubirajara, Comarca de Duartina (SP), conf.
escritura unificação Cart. de Reg. Imóveis
anexos, sob n° 3.805 - LV. 2 - fls. 0'1 e 02 de 25.
04.86 (matrícula do imóvel anexa ao protesto
contra a alienação dos bens dos executados
como documento 34).
21. Propriedade Rural denominada "Fazenda
Portal do Paraíso 111", com área de 172,73 Ha
iguais a 71,38 alq., no Município de Duartina
(SP). Escritura Cart. de Reg. Civil lab. Ubirajara 
LV. 41 - fls. 73vj76 de 30.10.85 e rat. Cart. Reg.
Imóvel Duartina sob n° 369 de 25.04.86
(matrícula do imóvel anexa ao protesto contra
a alienação dos bens dos executados como
documento 35).
22. Uma gleba de terras com área de 7S,alq.

no

Município
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u~:ojoro, C~'
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Duartina, conforme Escrit. Venda e Compra
Cart. Reg. Civil e lab. Ubirajara - LV. 41 - fls. 131
de 10.09.86 (matrícula do imóvel anexa ao
protesto contra a alienação dos bens dos
executados como documento 36).

PJ~
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23. Propriedade Agrícola no Bairro Ingazeiro,
Município de Ubirajara, Comarca de Duartina 
LV. 41 - fls. 177 de 30.03.87 (matrícula do imóvel
anexa ao protesto contra a alienação dos bens
dos executados como documento 37).
24. Propriedade Agrícola denominado. Faz. São
João Veadinho, no Município de Ubirajara,
Comarca de Duartina (SP), com área de 62,75
alq. paulistas, iguais a 151,85 Ha. Esc. Cart. Reg.
Civil lab. de Ubirajara, Comarca de Duartina 
LV. 44 - fls. 190/193 de 23.10.89 (matrícula do
imóvel anexa ao protesto contra a alienação
dos bens dos executados como documento
38).
25. Propriedade Agrícola denominpda Fazenda
Aruanda, no Município de Ubirajara, Comarca
de Duartina (SP), com área de 43,50 alq.
paulistas iguais a 105,27 Ha. Escrit. Cart. Reg.
Civil lab. Ubirajara, Comarca de Duartina - LV.
44 - fls.190/193 de 23.10.89 (matrícula do imóvel
anexa ao protesto contra a alienação dos bens
dos executados como documento 39).
26. Propriedade Agrícola denominada Estância
Santa Mônica, no Município de Ubirajara,
Comarca de Duartina (SP), com área de 48,40
Ha iguais a 20 alq. paulistas. Escrit. Cart. C;ivil
lab. Ubirajara, Comarca de Duartina - LV/'44 

Ils.190/193 de 23.10.8~1 (motrícUl7móvel
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anexa ao protesto contra a alienação dos bens
dos executados como documento 40).
27. Automóvel Volkswagen, modo Santana
Quantum CG, ano 1985, placa PS 8226.
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28. Automóvel Volkswagen, Saveiro 90 - GL,
placa WN 0110,
29. Automóvel Ford, modo Escort, ano 1986,
placa SF 0301.
30. Automóvel Chevrolet, modo Monza, ano
1988, placa PM 2225.
31. Automóvel Chevrolet, modo Monza, ano
1988, placa PN 6047.
32. Automóvel Ford, modo Belina, ano 1979,
placa MZ 5288, em 1982 foi como sucata.
33. Automóvel Ford, modo Royale GL, ano 1992.
34. Aeronave EMB - 820, Navajo Série 820074
prefixo PT-ESG.
\

-,
35. Embarcação modo Tiger 33, fabricação
Intermarine Ind. Com. Ltda., equipada com 2
motores Volvo Penta de 280 HP.
36. Linha Telefônica - 843.8900.
37. Linha Telefônica - 842.4724.
38. Linha Telefônica - 842.1361.
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Requer-se, finalmente, sejam concedidos às diligências

\Y

do senhor Oficial de Justiça os beneficios do artigo 172 do Diploma
Processual.
Dá-se a presente o valor de R$ 1.468.597,03 (hum
milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil quinhentos e noventa e sete5° OFICiAL DE REGISTP.O DE lil.i ÚV EIS
~~l~~~
reats e tres centavos).
•

A

2465C ;.
Tennos em que,

São 17 de

TiTULO PROTOCOlAnn Et'RENU r~ OO

pede-se deferimento.

paUI~.

:bn;~

(jjj~t2eto
OA::S~FY;;;01

~/
~~'((

Luiz Gustavo de Oliveira Ramos
OAB/SP 128.998
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São Paulo
Fórum João Mendes Junior
Nona Vara Cível Central da Capital
TínlH1 PRnTRhAUW1EPIlt:\\InT IlRQ
Nono Oficio Civel Central da Capital
Praça João Mendes Junior, sin°· 70 andar, sala 710 - CENTRO- São Paulo/SP· CEP: 01501-000 - Telefone: 2171
6106 - e-mail: sp9cv@tj.sp.gov.br

Processo nO 583.00.1996.512911-5/000001-000
Ordem nO 1069/96
Ação: Execução de Titulo Extrajudicial
Exequente: PRIMAFER INC S/A
Executado: SYLVIO FERRAZ E OUTRO

TERMO DE PENHORA
Aos 13 de fevereiro de 2008, nos autos da ação Execução de Título
Extrajudicial, a fim de dar cumprimento ao r. despacho de fls. 2513, dos referidos autos, proferido em
28/01/2008, lavrei o presente TERMO DE PENHORA do(s) seguinte(s) bem(s), indicados às fls. 2452, dos
autos, a saber: Matrícula nO 25.690 do 5° CRI/SP - O Conjunto nO 111, no 11 °andar ou 17° Pavimento do
"Edificio Metropolitano', integrante do Condomínio Metropolitano, situado à Praça Dom José Gaspar, nO 134,
no 7° subdistrito - Consolação, com área privativa de 135,31m2 , correspondendo-Ihe uma fração i eal no
terreno de 0,3378%. Para constar, lavrei o presente, que ,a'. devidamente assinado. NAQA MAl . Eu,
~
(PAULO EVARISTO ROSA CASSIA O), screvente, digitei. Eu,
'1,
(SAN
MARA G.F.C. COSTA), Diretora, conferi. Eu,
'V
(SANDRA MARA G~F . C. OSTA),
Diretora, subscrevi e assino por determinação judicial.
'
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C iC ha',

São Faulo,

~~

\.. 25.690

, ----:;;,.----- --_._ -- -I.:vell O conjunto n ll

cio "etropDlitang

n

,

de

Outubro

2 4 65C~

de 1979

)

--

111 no

1111

i~t8granta

à Praça 00.
Jo.é Ga.par
I

2

. . . _ -- ._. - '- --" -- '" - - 
andar ou 171 pBvi •• "to do tlEdirj1 __

TITULO PRO ocnl Ann E~R~jlJíl TMl ij

do Condo.inio "atropolitano, .ituade

n l 134, no 71• ,uDdistrito - Conlolsçã., co.

a ár.a privativa de 135,31.2., corre~pond.ndo-lhl u.a fração idaal
no terr.na d.

0,3378~.

Contribuinta. OOI.D07.06Il-l.
Proprietárioa. CO"'P~J,lHIA
RIO PAULISTA DE BIeLQGIA s/~

,

a

.ta Capital.

!!.l.iat ro an t

23.937, da.te 

C.rt~rio.

o OFICIAL'__~____________~__~~==a.-r~
Av. 1 ". 25 190, e. 2 da Outubre de 1.979
Pala. inacriçãaa nla 9.705 a 9.803, o tarrano onda fol construído 
o Cenda.inio Edificio ~atropolitano, foi co.pro.iasado à vanda

à

Afo.se DA SILVEIRA SUD~RIO, advogado ~ e lua .ulhar ANTONINA DINIZ 
SUDARIO, do lar, do.iciliadoa na cidade de Cruzairos, Roato

~.tadal

ALVARO DE FREITAS GUI"ARlES • au. mulhar OILZA ALfAIA OE FREITAS -
GUI~ARJES, do lar, ale co.erei'Rte, r.oidanta. na cidade da Santoa,

naat. E.tadol ANTONIO A"ERICO HASTINGS

BARBOS~

DE OLIVEIRA e aua .~

lhar LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA, do lar, .la anvanhairo, residanta.
naata Capital, ANTONIO AUGUSTO DE

"~CEDD

e 8ua .ulhar "ARIA fERREI

RA VALENT[ DE "ACEDO, do lar, ale iftduotrial, r.aidonta. naata

Ca~!

1/

!(
I

tal, ARTHUR DO"INGUES PINTO, .édica a .ua .ulher JANE TAPIE OO"IM-
=
==
-

GUES PINTO, do lar, re.idonta. na cidada da Santoa, ne.te Estado, _
ANTONIO RBDRIGUES ALVES NETO a aua .ulhar "ARIA THERE2A PIMHO ROORI

~

-=
=
-"""""""

QUES ALVES, do ler, .la advogado, ra.idante. nesta Capital, ALVA~O
/
,
DO A"ARAL, advogado. eua .ulher VERA "ARTIJ,lS DE AL~EIOA 00 A"ARAL,

~

do l.r, r.aidant •• na.ta Capital, todos ~raail.irol, ALVORADA AD~I- -~
NISTRADORA E CO~ERCIAL S/l., co••• da n•• ta Capital, CAIO ~( PARAIA
> GU~ "ONI2 e eua aulher lUCY JEANNE DE PARAIAGUA ~ONI2, do lar, an~

=-

~heire,

raaident •• na.ta Capitel, CARLOS REIS DE "AGALHIES, agrlc_l
(continua no ver.a)

~

:i:I
j
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_ _ __

(continuação da
raaident•• n.ata Capital, ~DS(

dV

• aua .ulhar CECILIA DE S04ZA
pital, JOS{ ADOLPRO DA SIL
ISABEL PIZA DA SILVA GOR

do

lar. r. aid.nt.a n.ata Ca-

iTULO PilOTO .Ul,AIlfI HR~iIIQTM10

qu.iro • •ua .ulh.r "ARIA -
r •• idant•• n.ata Capit.i, LI __

NEU PlUNIZ DE SOUZA. propri.t~r

~ulh.r fRANCESCA CECILIA ftU-

NIZ DE SOUZA. do l_r. ra.ident.e n•• t. Cepital, LUCIA ALVES DE LI"A
DA VEIGA. viúva. da lar. r •• id.nt. naata Capital, LUIZ ftRNA_OO ! DO
AftARAL. anganhaiu a au• •ulhar PlARIU REZENDE 00 .I1URlL. da 'l,ar. 
ra.id.nt•• n•• ta Capital, LUIZ
L' E i : ":l;i ! ~

lh.r MARY MDVAES

I

I:'> DA C" I'II,; [

i

)
Cruz*~r ••

QUARTI~

QU~RTl"

BARBOSA. advogado a aua ,.u-

BARBOSA. do lar. reaid.nt.a na cidada d. 

na.ta E.tada, "ARCaS GASPARIAN. co•• rciant• • sya .ylhar
.-/'

ADELlllli GASPARIAN. do lar. rsaidant.a h•• ta Capital, LUIZ ANTOMIU 

) Jacomi no

1

~ (o r~H
a n .I_ (1u___.
d . '~,:;,~ .1
_
i

_

~

"UrRIO. propr1atárie 'i .ua .ulhar P!ARIA "OIllDU PlANF'RIO. do lar. r.!.
aid.nt•• na.ta Capital, NUNO flDELINO DE fIGUEIREDO. pr.r•••• r unl_
i

var.itári8 • aua .ulh.r eICELDA LOPlBARDI DE fleUEIREDO. do lar. r.
sid.ntaa na.ta Capital, NOEDYR "ORAES CORREA. corrater a aua .ulh.r
~RPlEM

~ORAES

COELHO DE

CORREA. do ,lar. do.iciliado. neata

~a,itaIJ

ODIlOIII EGYDIO DO AMARAL SOUZA, viuva, anganheiro, r •• ~anta na ata 
Capital, PAULO A"ARAL ••eltairo, aRg.nheiro. do.iciliada ne.ta Cap!
tal. PERSIO "ARQUES fERREIRA DA SILVA. co•• rci.nt• • aua .ulh.r El
DA "ARQUES fERREIRA DA SILVA. do lar. r~8idanta. na cidada d. San-
toa. neate Estado, RENATO PASQUAlIM • • ~dicD • sua Mulhar SUELY DE _

OLIV[IRA PASQUlLHI, do lar. r.a1d .. nta~ na.ta Capital, RJ.UL D[

ftaR.A~

ES NATIVIDADE ••ng.nhair• • aua .ulher VERA PIARIA APARECIDA PENTEA
DO NATIVIDADE. do lar. rs.id.nta ne.ta Capital, JORGE F'ROHLICH. CD
•• reiante a .ua .ulhar ESTHER fROHLICH. do lar. residentaa ~a.ta C.!,
pital. JDSETTE ". BENTU DE CARVALHO COXo viúva. do lar. r.aid.nt. _
';' .ata Capital, AVERAROa SAlVIATI. a .ua Mulh.r CONsiANIA leIA F'LD
RIO. italia"oa.p,raprill-tário •• do.ielliado. n••·h Capital, fORESE _
> SALVlATI, e .ua .ulher ''lARlA CRAZIA 5ALVIATI CAIIIRONSKA. ita11an.a.
~ro~rt.tári.a. dO_ieiliado. na.ta Capital, D'OLIV[IRA E COMPANHIA

i

(GONTINUA NO VERSO)
.'
~
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"
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~
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(continuação da
da Natas desta

Da 8scritura de 29 de julho

TíTULO PROT

Bento da 

Capital (Lt 2291. rle.

~arcalla

Carvalho Coxo caeou-ae
do art. 258 § único n l 1.

de bens. noe termae

Brasileiro. em 1/4/1968. co~ THO~AZ SARAIVA PRZIRE~8EL. passando a
aaeinar JOSETTE

~ARCELLE BENTO DE DARVALHO PRZIRE~BEL. conrar.e pro
I

va a certidão da Cart~rio de Registro Ci~ do 7g subdistrito-Conso

lação. neeta Capital. terMO nl 13.776 • . rle. 209. LI 8-82.
/ .
.-..,..-- -_ .I.. ~ I

I_\ ~

-

A eacrevante autorizada.

~,

r , I-,_d~- I •

R. 4

~.

hj~ ~ .

(RG.
Ja comino

~

25.690 ••• 2 da Outubro de 1.979

Pala Mee.a eacritura. Jaeette
<) 10

6

1.723.~16.

~arcalle

Bento de Carvalho Przire.bel

CIC. 030.705.901-10. aeeietida por eeu .arido Tho-

.az Saraiva Przire.bal. braeileiro. banqueiro. RG. 457.881. cldeu a
transreriu todos oa direitoe e obrigaçõee da pro.ess. de ceeeão do
i.óvel. pelo preço da CrSl.ODO.OOO.OD • • SYLVIO fERRAZ. brasileiro,
casada pelo regi.e da co.unhão de bana. antas da ~ei6.5l5/77. COM 
~ARIA

\

'-

CRISTINA DE CARVALHO fERRAZ. agente de turlaao. RG. 1.820065.

CPf. 008.284.838-68. do.iciliado neata Capital. ~ rua Caçapav., 96.
O pr8ee~te á irratrat.ve~ i~ravogával.
A eacravente

_

autarizade.~~ ~. 4??u~

Av.5-M.25.690. em 20 de março de 1.986.

>

Nos termos da Portaria n. 11/86. da la. Vara de Registros ~
blicos da Capital. procede-se esta averbação EX-OFFfcIO para
constar que o ato decorrente da escritura de 20 de julho del
•
1.979. li~ro 2.291. f15.149, lavrada no 9 9 Cartorl0 de Notas
desta Capital (casamento
Marcelle Bento de Carv!
lho Cox).
Il
• feita em 02-10-1.979.

o OFICIAL INTERINO.
continua no verso
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República Federativa do Brasil
'
5° Oficial de Registro de Imóveis de Sãp Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
, '
Marco Antônio Violin - Substituto\
C.N.P.J,: 45.592.979/0001-72
. '.
Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consol~ção, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
wWw.quinto.com.br

LIVRO N." 2 - REGISTRO GERAL

li5:·~9OJ CEr~~."o 03 de .':;:r: 2010
Av . 9 1 25 .690 ineficácia de aliimação
Em 03 de setembro de 2010 - Prol. 2371 5 (25(08/10)

I

.

-'

,.

I~ Li~~ o t ü -\ I I "

L

Em cumprimento ao T. Mandado expedido ~os 18 de agosto de 2010, pelo Juiz/de
Direito da 9'1. Vara Cível Central desta Capital, extraído dos autOs n,
583.00.199~.51291 t-5/00000t~000. Ordem n, 1069/96 da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, movida por PRlMAFER I NC S/A, empTcsa cOD~iruída e validamente
existente sob as leis da República Oriental do Uruguai, inscrita no RUC (Registro
Único de Contribuintes) da Diretoria Geral de Tributos sob n. 21.245.908.0012, com
sede em Montivi4éu, Uruguai, em Calle Paraguay, n. 1305, piso n. 13, em face de

MARIA CRISTINA DE CARVALHO FERRAZ e seu marido SYLVIO FERRAZ,

Av. 10 /25.6C>0 penhora
Em 03 de setembro de 2010 -Prol. 237.774

Pela c,ertidão expedida aos 18 de agosto de 2010, pelo Juízo de Direito da 9". Vara
Cível Central desta Capital, extraída dos autos n. 583.00.1996.512911-5/000001-000 
Ordem n. J069/96 da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por
PRll\lAFER I NC S/A, já qualificada, em face de MARIA I CRISTINA DE
CARVALHO FERRAZ e seu marido SYLVIO FERRAZ, já quali ficados, verifica-se
_que, os direitos e obrigações decorrentes da cessão registrada sob n, 4, oriunda da
promessa de ccssão registrada sob n. 2 nesta matricula, foram penhorados, para garantia
da djvida no valor de R$ 1.468.597,03, tendo sido nomeados fiêis depOsitários a Sra.
Maria Cristina de Carvalho Ferraz e o Sr. Sylvio FetTa1'.. ambos já qualificados.

~

--:

-==

~
__

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

d(

TTlILJ) PROT GllI.Ann EI'K~N(:lT MIO

residentes nesta Capital, na avenida São Luiz, n. 1872, sobreloja n, 07, já qualificados,
procedo à presente averbaçw para constar que foi declarada ineficaz a alienacão
constante no R. 8, llesta matrícula, por fraude à execução.
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Fónm~.Knor 9,0

SIoP~

TARDIOLI LIMA
Advogados
Associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9" VARA CÍVEL DO

,,\0.

O

"O
~

FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP
5' OFICIAL DE REGISTRO DE IMUVEi"
CAPITAl · SÃO PAULO
~

Z465C L
l~L
~\.. ~l :~(,:k. 'I.

N

"-,

Exe~ção

nO 583.00.1996.512911-3

PRIMAFER INC. S/A por seus advogados abaixo assinados, vem,
,-.3
resp~osamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos da Ação de Execução em epígrafe,
",

em ~e contende com SYLVIO FERRAZ e MARIA CRISTINA FERRAZ, expor e requerer

~

o qlm; segue.
ci
lJ..

o

s..

d.

O imóvel registrado sob nO 25.690 do 5° Cartório de Registro de

li',

Imél;eis de São Paulo/SP foi avaliado nesses autos, em 14 de dezembro de 20 10, por R$
38 LOOO,OO (trezentos e oitenta e um mil reais), conforme laudo de fls. 2829/2877, o qual foi
devidamente homologado por este D. Juízo no despacho de fls. 2878.

O referido valor de avaliação do imóvel penhorado, atualizado pela
Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o mês de janeiro de 2011, totaliza o montante de
R$ 383.285,99 (trezentos e oitenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove
centavos) (doc. 01).

Rua Pedroso Alvarenga, J046 - 20° andar
CEP 04531-012 - Itaim Bibi - São Paulo-SP
Tels. 55113071-1022/3071-1716
www.tardiolilima.com.br
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SANDRA MARA G. F C. COSTA
Coordenadora
2.\
Fónm Joio Mendes JOOIor

SIo ~

TARDIOLI LIMA

~~

I\;i{))

Advogados Associados

Desta forma, considerando que o crédito atualizado da exeqüente com
relação aos executados totaliza o montante de R$ 10.981.620,42 (dez milhões novecentos e

\./

oitenta e um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), conforme memória
.

de calculo anexa

(doc.

02),

. . . •

sendo,

portanto, mUito superior ao

valor do

5' OFiCiAL DE REGISTRO DE li.iUV EIS
CAPITAL . SÃO PAULO

Imovel

supramencionado, requer-se, conforme lhe faculta o artigo 685-A e seguintes do Código de
Processo Civil:

2l.6 5 G2

TiTULO PROTOCOLAOn EPRENín~RO
- Seja deferida a adjudicação do imóvel objeto das matrículas nO25.690 do 5°
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/S P, em favor da exeqüente, pelo preço de
avaliação, devidamente atualizado até janeiro/20 11 , o que totaliza o montante de R$ 383.285,99
(trezentos e oitenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos);

- Seja imediatamente lavrado o auto de adjudicação do imóvel registrado sob
nO 25 .690 do 5° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/S P, em favor da exeqü ente, pelo
valor acima apontado;

- Seja determinada a imediata expedição da carta de adjudicação do referido
imóvel em favor da exeqüente, autorizando que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(lTBI) seja recolhido por ocasião do registro da carta perante o 5° Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP, conforme admite ajurisprudência. 1

Outrossim,

requer-se

que

todas

as

publicações

sejam

feitas

exclusivamente em nome do Dr. Fernando Tardioli Lúcio de Lima, inscrito na OAB/SP

206.72Y

,
~ermos

em que, pede deferimento

~ ~o P,ulo, 28 ~jiUho de ~o I (
/.': ;--;,-;?..,---z..{'~
..,0-<..;..--/'--- ~' C
ernahdo Tardioli Lúcio de Lima
/

1-,

OAB/SP 206.727

OAB/SP 297.931

~~

Andréia Regina Viola
OAB/SP 163 .205

I

TJPR - Apelação 383 .872-8 - Relalor Des. Manassés de Albuquerque - j. 04.09.2007)

Rua Pedroso Alvarenga, 1046 - 20° andar
CEP 04531-012 - Itaim Bibi - São Paulo-SP
Tels. 55113071-1022 / 3071-1716
www.tardiolilima.com.br
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Doc. 01
5' OFICiAL DE REGISTRO DE IJI,iUVEI S
CAPITA L· SÃO PAULO

Atualização do valor de avaliação do imóvel objeto da matrícula 25.690 do

24650 2

5° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

riTULO PRoTOCOLAnn EPRENOTADo

Valor de avaliação

Indicc de correção

Indice de correção

monetária - Tabela monetária - Tabela

do imóvel em

TJSP - Dez/2010

14/12/2010

43,914759

R$ 381.000,00

jan/2011

44,178247

R$ 383,285,99

~~ '
:

, _ ',
!

COPI,\ E.'< r k.Alu.". c;, J
DE JUSTiÇ A DE SÁ " i" A\I U;

~ff~ T RI8U~j AL

~~~.~

atualizado até

TJSP-Jan/2010

Rua Pedroso Alvarenga, 1046 - 20° andar
CEP 04531-012 - Ilaim Bibi - São Paulo-SP
Tels. 55113071-1022 / 3071-1716
www.tardiolilima.com.br
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Valor de avaliação

•

{1'
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(~órun~.Knor
~I
SIo PUo
t.\ i}
TARDIOLI
LIMA
AJuogaJos Associados
Memória de Cálculo Execução Primafer x Sylvio Ferraz

.).

ij

fJ!J

%

a) Valor do título atualizado

Data do ajuizamento da Execução: março/1996
Valor inicial do débito: R$I.468.597,03

5' OFiCIAL DE REGISTRO DE IlI.íUVEI S
CAPITAL · SÃO PAULO

Valor atualizado pela Tabela TJSP (março/ 1996 a janeiro/20 I I): R$ 3.775.061, I O
Valor acrescido de juros de I % ao mês: (178%): R$ 10.494.669,85
Total (a): R$ 10.494.669,85

b) Multas processuais por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da
justiça

- Decisão de fls. 109811 100 da execução - multa de 20%  Valor: R$ 2.098.933,97

- Decisão de fls. 2488/2489 - multa de 20% - Valor: R$ 2.098.933,97

- Decisão Embargos à

Ar~emataçãd (fls.2128/2131) - Carta Precatória n.o 389/02

GálialSP - multa de 1 % - Valor: J$ 104.946,70

- Acórdão do Agravo de Instrumento n° 1.098.261-3 - multa de 2%  Valor: R$
209.893,40

- Acórdão do Agravo de Instrumento n° 1.140.317-5 - multa de 3%  Valor: R$
314.840,10

Total (b): R$ 4.827.548,13

Sub-total: (a) + (b) = R$ 15.322.217,98

Rua Pedroso Alvarenga, 1046  20° andar
CEP 04531-012 - Itaim Bibi - São Paulo-SP
www.tardiolilima.com.br
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1/'

~J

~~

~

Honorários de 10% do valor em Execução (R$ 15.322.2 I 7,98):
R$ 1.532.221,80

Honorários de 10% do valor dado aos embargos R$ 2.500.000,00 em fevereirol2003
- Sentença Embargos à Arrematação (fls.2120/2127) - Carta Precatória n.o 389/02
GálialSP:

5' OFiCiAL OE REGISTRO DE l~iÜVEI S
CAPITAL · SÃO PAULO

R$ 383.139,92

2465QL
Total (c): R$ 1.915.361,72

d)

Custas Processuais

Total (d): R$ 94.622,43

e) Custas Finais devidas ao Estado

- 3.000 Ufesps: R$ 52.350,00

Total (e): R$ 52.350,00

I) Valores das arrematações anteriores

- Imóvel matriculado sob o nO 980 I da Comarca de Garça/SP - arrematado em
07/02/2003 por R$ 2.500.000,00
- Valor atualizado (fevereiro/2003 a janeiro/20 I I): R$ 3.831.399,17

- Imóveis matriculados sob os n° 586, 852, 2234 e 2789 da Comarca de DuartinalSP 
arrematados em 26/04/2007 por R$ 2.100.000,00
- Valor atualizado (abril/2007 a janeiro/20 I I) : R$ 2.571.532,54

Total (I): R$ 6.402.931,71
Rua Pedroso Alvarenga , 1046 - 20' andar
CEP 04531-012 -Itaim Bibi - São Paulo-SP
www.tardiolilima.com.br

'fi'! OFIcIO CIVEL - CENTRAL
SANDRA MARA G. F C. COSTA

Coordenadora
Fórum JoIo MendeI xnor ~
SIoP~

TARDIOLI LIMA
AJvoguJo s A ss o ci"Jo s

f),.~

cp0

j %
'1'5

Valor atualizado do crédito em Execução: (a) + (b) + (c) + (d) + (e) - (f)

R$ 10.494.669,85 + R$ 4.827.548,13 + R$ 1.915.361,72 + R$ 94.622,43 + R$
52.350,00 - R$ 6.402.931,71

=

Total em Execução: R$ 10.981.620,42

5' OFICIAL DE REGISTRO DE i ~ ... \ (, ~
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Descrição das Custas e Despesas Processuais

~

l

~

\/
Data

Despesas

Valor original

Valor atualizado

15/04/1 996

Custas iniciais

R$ 14.686,00

R$ 37.641,53

15/04/1996

Gare

R$ 2,00

R$ 5,13

24/04/1996

Diligência oficial de

R$ 4,00

R$ 10,25

justiça
Custas apelação

R$ 1.680,00

R$ 4.266,31

06/08/1997

Diligência oficial de

R$ 29,00

R$ 67,63

justiça

'-

04/08/1997

Gare

R$ 2,40

R$ 5,60

02/1 0/1997

Di ligência oficial de

R$ 4,10

R$ 9,55

justiça
05/12/2000

Gare

R$ 3,02

R$ 5,99

21/02/2001

Diligência oficial de

R$ 8,23

R$ 16,11

justiça
21/08/2002

Gare

R$ 4,00

R$ 6,89

27/11/2002

Diligência oficial de

R$ 22,42

R$ 37,39

R$ 2.500,00

R$ 3.640,69

justiça
21/07/2003

Honorários periciaisavaliação de imóveis

28/10/2004

Gare

R$ 5,20

R$ 7,07

08/06/2005

Diligência oficial de

R$ 27,96

R$ 36,25

R$ 33,51

R$ 43,48

R$ 44,37

R$ 55,96

R$ 44,37

R$ 55,88

R$ 26,08

R$ 32,91

justiça
26/09/2005

Diligência ofi cial de
justiça

15/08/2006

Diligência oficial de
justiça

18/ 10/2006

Diligência oficial de
justiça

19/10/2006

Carta de intimação

Rua Pedroso Alvarenga, 1046 - 20° andar
CEP 04531-012 - Itaim Bibi - São Paulo-SP
www.lardiolilima.com.br
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31/05/1996

,

b

TARDIOLI LIMA
AJ uog llJo s Associados
20/0612006

Carta de intimação

R$ 26,08

R$ 32,90

24/11/2006

Certidão de registro de

R$ 26,61

R$ 33,37

R$ 14,79

R$ 18,19

R$ 29,58

R$ 36,38

imóvel
14/03/2007

Diligência oficial de

o' u i CiAL

o"

REGISTRO DE il.iUV:::;
CAPITAL , SÃO PAU LO

justiça
16/03/2007

Diligência oficial de
justiça

TiTU OPROTOCOLAnO EI'KENOTAIJO

15/06/2009

Gare

R$ 9,30

R$ 10,07

17/06/2009

Certidão de regi stro de

R$ 30,28

R$ 32,80

R$ 32,84

R$ 33,82

R$ 47,79

R$ 49,28

imóvel
29/07/20 I O

Certidão de registro de
imóvel

03/09/2010

Averbação de ineficácia
de alienação

03 /09/20 I O

Registro de penhora

R$ 596,84

R$ 615,49

27/09/2 0 I O

Honorários periciais-

R$ 6,000,00

R$ 6,187,51

avaliação de imóveis
26/10/2010

Registro de penhora

R$ 357,59

R$ 366,78

18112/2003

Carta de arrematação

R$ 111,00

R$ 156,21

R$ 200,00

R$ 405,31

R$ 2,7000,00

R$ 5.469,46

R$ 50,00

R$ 64,81

R$ 1,200,00

R$ 1.722,62

R$ 133,00

R$ 173,62

R$ 1,000,00

R$ 1.297,3 7

Gália
11/04/2000

Honorários periciaisavaliação de imóveis

11/06/2000

Honorários periciaisavaliação de imóveis

12/04/2005

Diligência oficial de
justiça

12/ 11 /2003

Honorários periciaisavaliação de imóveis

10/05/2005

Depósito judicial (fls,
1985)

04/08/2005

Honorários periciais-

Z465C ..

Rua Pedroso Alvarenga, 1046 - 20° andar
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avaliação de imóveis
06/07/2010

Distribuição da Carta

R$ 164,20

R$ 169,09

R$ 30.897,00

R$ 31.691,42

R$ 108,52

R$ 111,31

Total

R$ 94.622,43

Precatória 940/20 I O Duartina
01/1012010

Honorários periciaisavaliação de imóveis

22/ I 0120 I O

Diligência oficial de
justiça

Total (d): R$ 94.622,43

5° OFiCiAL DE REGISTF:o DE ic"Uvi:;::'
CAPITAL · SÃO PAULO

2465C i.
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CONCLUSÃO
Em 09/02/2011 faço os
Galvão Medina. Eu,
9" Vara Cível Central
Processo n. 583.00.19

r ' entes autos conclusos ao MM. Juiz Dr. Rodrigo
(João G. Oliveira Filho), subscrevi.
Comarca da Capital

I6.512911-3

5' OFiCiAL DE RE:;i::;Tr:O ui: : ;,; Dv~: ::;
CAPITAL · SÃO PAULO

2465C ~
Vistos.

TiTULO PROTOCOlAno EPRENDT 40 0

'
Fls.2899/2909: remeto a parte litigante interessada ao já
decidido antes pelo Juízo a fls .2888, dos autos.
Fls. 2890/2898: defere-se a recente

investida da

exeqüente, procedendo-se como lá requerido, com observâncias das regras
procedimentais aplicáveis à espécie.

Int.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2011

r-

JUiZdeDir~

RODRIGO GALVÃ ( MEDIN

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que recebi estes autos em cartório nesta data e o r.
despacho supra está com encaminhamento à imwensa previsto para
o dia 23/02/2011 . São Paulo, 18/02/2011. Eu, ""'_ _ _ _ _ __
escrev., subs.

CERTIDÃO

.,

óFfcfO éfvEL - cEm"RAt

.

{1J
SANDRA MARA G. F C. COSTA

AUTO DE ADJUDICAÇÃO

r~

~

Ação de Execução n.o 583.00.1996.512911-3

Em 04/03/2011, perante o Juízo de Direito da 9.8 Vara Cível da Comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo, onde presente estava o Exmo. Sr. Dr. GUILHERME SANTINI
TEODORO , Juiz de Direito, comigo Escrevente Técnico Judiciário de seu cargo e no final
assinado, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por PRIMAFER
INC. S/A contra SYLVIO FERRAZ e MARIA CRISTINA FERRAZ, em curso perante este Juízo
e respectivo Ofício de Justiça, sob número 583.00.1996.512911-3, compareceu PRIMAFER
INC. S/A,

na pessoa de seu

procurador,

Sr. ARMANDO MARCHESINI, brasileiro,

administrador, inscrito no CPF sob o n.o 185.481.648-91, portador da cédula de identidade RG
n.o 7.349.962-6 SSP/SP, domiciliado na Travessa Mar Português, n.O07 - Jardim Tremembé,
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São Paulo - CEP 02313-180, para receber em Adjudicação, em cumprimento ao r. despacho
de f. 2910, o bem descrito em fls. 2805/2808 dos autos, tendo em vista a homologação do
laudo de avaliação de fls. 2829/2877. BEM ADJUDICADO: conjunto n.o 111 , no 11 .° andar ou
'17.° pavimento, do Edifício Metropolitano, integrante do Condomínio Metropolitano, situado na
Praça Dom José Gaspar, n.o 134, no 7.° subdistrito - Consolação, São Paulo, com divisas e
confrontações constantes na matricula 25.690 do 5.° Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP. O imóvel foi avaliado, na sua totalidade, em R$ 381 .000,00 (trezentos e oitenta e um
mil reais), em 14/12/2010 que, atualizado até 01/2011, corresponde a R$ 383.285,99
(trezentos e oitenta e três mi

d

entos e oitenta e cinco reais e noventa e nove

centavos), tendo a exeqüente, neste to, adjudicado o bem pelo valor atualizado retro,
por conta de seu crédito . Assi ,adjudic do fica o referido bem em favor de PRIMAFER INC.

este devidamente assinado e lue, após

onsertados, viessem os autos conclusos para as

deliberações. NADA MAIS. Eu,!

(MÁRCIO MOURA DA SILVA), Escrevente

Técnico Judiciário, digitei . Eu,

(SANDRA MARA G. F. C. COSTA),

Coordenadora, subscrevo e assino.

Juiz de Direito

PRIMAFER INC. S/A (Adjudicante)
na pessoa de seu procurador,
ARMAND,O MA~.INI

L:Ai~ ~~

TíTULO PROTOCOlAnn EPRENOTII/JO

,

.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 91 • Vara Cível do Fórum Central Cível João Mendes Júnior da
Comarca de São Paulo
PC DOUTOR JOAO MENDES, sIno - 70 andar, sala 710 - audiências s. 715 e 717 CENTRO- São PaulolSP - CEP: 01501-000 Tel: 2171-6106~
Fa :-21716106 - e-mail:
sp9cv@tj.sp.jus.br

W

SANOAA

C'VEL - CENtRAL
G f C. COSTA

.
cOC)fdenador8 JíI*K
F6nJn JoIO ~
SIoP-

TERMO DE ENCERRAMENTO E CONFER~NCIA
Nada mais havendo nos autos acima mencionados para ser transcrito na presente CARTA DE
ADJUDICAÇÃO, a qual mando que se cumpra e guarde tão inteiramente como dela se contém e declara,
rogando ~tondad~ deste pais que lhe dêem inteiro cumprimento e justiça. São Paulo, 09 d~O, ; 2011 .
Eu,
(MAIRA SAYURIISEJMA), Escrevente, digitei e providenciei a impressão. Eu,

(SANDRA

RA G.F.C. COSTA), Coordenadora, conferi

r~,

RODRIGO GAL'fAO .MMEEDD!INA
Juizde~

5'

o;,c;" " "ô;oc" o: .,'" :.;
CAPITAL · SÃO PAULO

2465(. =
TiTULO PROTOCOlJ\nn EPRENOTAOO
CERTlDAo

Certifico ser autêntica aassinatura dota) Dr(a) RODR/GO GAlVAO MEDINA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 9'.
Vi*:a Cível do Fórum Central Cível João Mendes Júnior da Comarca de São Paulo-SP.
São Paulo. 09 de maio de 2011 .
SANDRA MARA G.FC. COSTA
CoOIdenadora

Processo nO 583.00.1996.512911-5 - Carta de adjudicação em nome de PRIMAFER INC S/A.
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República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo

~~r~~ ~~~~~~n~i~l~f~C~~bstituto

1111111111111111111111111111111111111111

C.N .P.J .: 45.592.979/0001-72

Rua Marquês de Paranaguá , 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3129-3555 - Fax: 3256-8161
www.quinto.com.br-sacquinto@gmail.com

Sérgio Jacomino, 5° Oficial de Registro de Imóveis da Capital, CPF 656.714.578-15,
CERTIFICA que o presente título foi prenotado em 27/05/2011 sob o número246502.

ATOS PRATICADOS
DESCRiÇÃO DOS ATOS
Atos
Prenotação

LO

OFICIAL

CUSTAS, TAXAS E CONTRIBUiÇÕES

Registro/Averbação

Emolumentos

Estado

Ipesp

Sinoreg

TJSP

Prenotação em : 06/06/2011

R$ 21,81

R$ 6,20

R$ 4,59

R$ 1,15

R$ 1,15

Total:

R$ 21,81

Total: R$ 13,09

Os emolumentos do Estado, as contribuições do IPESP e do Tribunal de Justiça serão recolhidos, em guias próprias, no primeiro dia útil da
semana seguinte à data da emissão desta certidão.

Total geral

Rl:GIS i K\.;
)A CAPITAL

Depósito Prévio R$1.695,99
SALDO

\
Jacomino

R$ 34,90

,eParanaQlJá. 3~1'

I

DE

R$1.661 ,09 a ser restituido pelo oficial

São Paulo, 06/06/2011

Nome:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

RG:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

End:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fone:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Declaro que recebi a primeira via deste recibo, bem como, o saldo na importância de R$ .661 ,09
São Paulo, _ _ _,_ _ _ _ _ __

Assinatura

Declaramos para os devidos fins que a Sr. Sylvio Ferraz) proprietário da
unidade nO TOR- IIl, do Condomínio Edificio Metropolitano, situado à
situado Praça Dom José Gaspar, 134 nesta Capital, está quites perante este
Condomínio até o n1ês de F evereiro/20 11 .

A ryresente declaração
de cíts orçamentários
Assembléias.

TRlBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL cíVEL
la VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
Praça João Mendes sino, Sala 2200/2208, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (1\) 2171-6353, São Paulo-SP - E-mail: splregpub@tjsp.jus.br

DESPACHO
Processo na:
Requerente:
Requerido:

0028707 -86.2011.8.26.0100 - Dúvida
Primafer Inc SIA
5° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

CONCLUSÃO
Em 20 dejulho de 201 I, faço estes autos conclusos a(o) MM(A). Juíz(a) de Dir.e:fEe-l~
Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da la Vara de Registros Públicos. E
Antônio Marcos Ribeiro da Silva, Escrevente, digitei .

Vistoso
Ao 50 Oficial de Registro de I móveis para informações.
Após, ao Ministério Público e eis.

I nt.

São Paulo, 20 de julho de 2011
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Juiz de Direito

RECEBIME
Em 20/7/2011, recebi estes autos em Cartório.
da Silva Escrevente, digitei.

ntônio Marcos Ribeiro

Processo n° 0028707-86.2011.8.26.0100 - p. 1
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador
Processo 0028707-86.2011.8.26.0100 - DÚVIDA
Interessado: PRIMAFER INC. S/A. ADV. DR. FERNANDO TARDIOLl LúCIO DE LIMA.

(

Ementa: Dúvida. Exigências - concordância parcial. Prova de débitos condominiais.

SÉRGIO JACOMINO, 5 Q Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, em atenção à R.
determinação contida às fls . 55 dos autos, vem prestar as seguintes informações.
\

Procedimentos preliminares
Ao recebermos o processo em Cartório, procedemos à prenotação do título que se acha
entranhado nos autos, para fins e efeitos do art. 182 c.c. art. 198 da Lei 6.015/1973. O protocolo tem o
número 248.367, feita a prenotação no dia 26 de julho de 2011, ficando em aberto até solução final
deste procedimento de dúvida.

Exigências - concordância parcial - prejudicialidade
O interessado se insurge contra uma única exigência - dentre várias - founulada por este
Cartório e destacada do elenco que se vê na nota devolutiva que segue esta informação. O óbice
atacado refere-se à exigência de apresentação prévia de declaração de quitação de débitos
condominiais (art. 4 Q, parágrafo único da Lei 4.591, de 1964).
A irresignação parcial e/ou a não impugnação dos ciê'mais óbices levantados pelo Registro leva
à prejudicialidade da dúvida como, aliás, tem decidido o Colendo Conselho Superior da Magistratura.
1

Permita-me, Excelência, destacar o que foi consignado na Ap . Civ. 1.096-6/6 (São Paulo, j.
14.4.2009, DJE de 4.6.2009, relator des. Ruy CAMILO):
~.í
A dúvida registrá ria, como sabido, não admite o exame parcial das exigências feitas pelo registrador, na medida em
que mesmo afastada a exigência impugnada permanecerá a inviabilidade do registro em razão do não atendimento
das demais exigências que foram aceitas, ainda que tacitamente.
Não seria cabível o atendimento de exigência no curso do procedimento de dúvida, visto que referido fato
resultaria na prorrogação indevida do prazo da prenotação, em detrimento do registro de eventuais títulos
representativos de direitos reais contraditórios.
A presente apelação nãp pode, portanto, ser conhecida, devendo ser tida por prejudicada a dúvida inversamente
suscitada .

1

Para acessar a íntegra das decisões aqui citadas : http://wp.me/pcDhK-jN
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador
/

Ainda que Vossa Excelência não julgue prejudicada a dúvida, enfrentando esper ificamente o
tema agitado pelos interessados, sustentamos a exigência nos exatos termos em que vazada a nota
devolutiva deste Cartório.
Embora possamos considerar acertada a tese esposada pelo interessado - no sentido de que o

-...

ad~uirente de unidade condominial sucede o transmitente nas obrigações condominiais (obrigações

propter rem), adotada que seja a tese da ambulatoriedade automática da obrigação, não menos certo é
que a lei de condomínios criou, há muito, uma hipótese de liquidação antecipada dos débitos como
condição para aquisição do direito real.
Nunca se divergiu, em majoritária doutrina, que a natureza jurídica de tais obrigações era e
sempre foi r~1. A regra insculpida no art. 1.345 do atual código representa simplesmente a enunciação,
agora expressa, de regra jurídica que era perfeitamente assimilada e assente na doutrina e
jurisprudência sob a égide do Código de 1916.
Diz o autor da lei de Incorporações e Condomínios:
"O cumprimento das obrigações atinentes aos encargos condominiais, sujeitando o devedor às cominações
previstas (juros moratórios, multa, correção monetária), todas exigíveis judicialmente, constitui uma espécie
peculiar de ônus real, gravando a própria unidade, uma vez que a lei lhe imprime poder de sequela .

\

Com efeito, estabelece o art . 42, § único, da Lei do Condomínio e Incorporações que o adquirente responde pelos
débitos da unidade adquirida .
O objetivo da norma é defender o condomínio contra a alegação de que o novo proprietário não poderia responder
pelos encargos correspondentes a tempo anterior a seu ingresso na comunidade.
Tal propósito não pode, entretanto, ser levado ao extremo de exonerar o alienante. Assim é que s, o adquirente for
chamado a liquidar o débito, fica sub-rogado no direito respectivo, cabendo o ressarcimento por via da ação in rem
verso (Código Civil, art. 988) (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações. Rio de Janeiro: Forense, __
10ª ed., 1999, p. 189).

Idêntico entendimento professava ARNOlDO WAlD :

'\

"

"Os autores costumam lembrar a anàlogia entre o condomínio de apartamentos e as sociedades, olvidando que
estas têm como base um contrato feito intuito personae, ou seja, com pessoa certa e determinada, enquanto o
condomínio inclui entre os seus membros aqueles que, _em determinado momento, forem proprietários das
unidades constitutivas do pr ~dio. Assim, existe uma situação jurídica do condômino não inerente à sua pessoa mas
vinculada àquele que for proprietário do apartamento. A obrigação do condômino é pois um débito ligado à
situação jurídica de proprietário da unidade do imóvel, sendo assim uma obrigação propter rem, uma obrigação
oriunda da relação do devedor com a coisa. ". (in Curso de Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas - Editora
Revista dos Tribunais - 9ª Edição, 1993 - p. 139).

Ainda recentemente, no Processo 0018845-91.2011.8.26.0100 (Dúvida suscitada pelo 92
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, cuja decisão foi publicada no DJE de 2.7.2011), Vossa
Excelência deixou consignado o seguinte:
"No que diz respeito à exigência da comprovação da quitação dos débitos condominiais, Irecentemente o E.
Conselho Superior da Magistratura entendeu que a norma prevista no parágrafo único, do art. 4 2, da Lei nº
4.591/64, não foi revogada pelo atual art . 1.345, do Código Civil, de modo que a comprovação da inexistência de
débitos continua a ser pressuposto para o registro do título". (decisão proferida pelo Dr. Gustavo Henrique Bretas
Marzagão em 6.7.2011, no Processo 0018845-91 .2011.8.26.0100 - DJE de 2.7.2011),----,

I

As decisões do Conselho Superior da Magistratura, referidas IPor Vossa Excelênci~, são as
seguintes: Ap. Civ. 990.10.278.563-7, j. de 5/10/2010, DJE de 26/11/2010, São Paulo, r;.e. des. Munhoz
\
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador
Soares e Ap. Civ. 990.10.030.993-5, j. 30/6/2010, DJE de 18/10/2010, São Paulo, reI. des. Munhoz
Soares. Desta última decisão peço vênia para destacar:
Conforme já decidido por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 158-6/2, da Comarca da Capital, por este
Conselho Superior da Magistratura, "o porágrafa único do artigo 4º da Lei nº 4.591/64 é categórico ao dispor que a
alienação de unidades condominiais, assim como a transferência de direitas a elas relativos, dependerá de prova de
quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condamínio".
Por isso, para acesso do respectivo título ao fólio real, é de se exigir tal comprovação (Apelação Cível nº 56.318-0/6,
Capital, ReI. Des . Nigro Conceição, pub. D.O. 09/04/99, p. 07).
Quanto ao artigo 1.345 do Código Civil, ressalvados os respeitáveis entendimentos em contrário, não revogou
referida regra e teve por escopo, tão somente, explicitar o caráter prapter rem dos débitos condominiais. É norma
destinada a preservar o condomínio de inadimplemento decorrente de eventual disputa entre alienante e
adquirente acerca da responsabilidade pelo pagamento. Porém, de modo algum exime daquela obrigação antes
destacada, que é requisito legal para alienação da unidade e representa garantia, não só a favor da comunidade
condominial, mas, também, do próprio adquirente, máxime ante a responsabilidade realçada pelo citado dispositivo
normativo.
I

No mesmo diapasão, o julgado na Apelação Cível nº 1.034-6/4, da Comarca da Capital, verbis:
"Deveras, o parágrafo único do artigo 4º do Lei nº 4.591/64 é categórico ao dispor que a alienação de unidades
condominiais, ossim como a transferência de direitos a elas relativos, 'dependerá de prova de quitação das
obrigaçães do alienante para com o respectivo condomínio'.
Por isso, já decidiu este Conselho que, para acesso do respectivo título ao fólio real, é de se exigir tal comprovação
(Apelação Cível nº 56.318-0/6, Capital, Rei. E. Des. Nigro Conceição, Apelação Cível nº158-6/2, Capital, Rei. E. Des.
José Mário Antonio Cordinale).

/'
Quanto à parte contemplada por título judicial, o tratamento não é diferente, como revela o V. Acórdão proferido na
Apelação Cível nº 769-6/0, Piracicoba, relatado pelo E. Des. Gilberto Passos de Freitas, cuja ementa é clara:
"Registra de Imóveis - Unidade condominial - Dúvida julgada procedente - Negativa de acesso ao registro de
mandado extraido dos autos de oção de adjudicação compulsória - Título inapto ao ingresso no registro imobiliório Instrumentaçõo do título que se deve materializar por carta de sentença - Necessidade, ainda, de comprovação de
quitação das obrigações do alienante para com o condomínio, sem o que não se admite o acesso, ao fólio real, da
transferência de domínio - Recurso não provida".

Estas são as informações que presto a Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento.

/

ão Paulo,

(

"
\

)

\

)

República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
Vivian Grandisolli Arakelian - Substituta do Oficial
C.N .P.J. : 45.592.979/0001-72
Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
www.quinto.com.br

NOTA DE DEVOLUÇÃO

APRESENTANTE: 1 a VARA DE REGISTROS PUBLICOS
PRENOTAÇÃO n. 248367, válida de 26/07/2011 até~/08L201l
EXAMINADO POR: JMV Nome: SÉRGIO JACOMINO
Cargo: Oficial Registrador
Para que o título possa ser registrado ou averbado é necessário:
Reitero nota devolutiva datada de 06/06/2011, protocolo n. 246.502, no tocante:
1) A Carta de Adjudicação apresentada declara que o imóvel objeto da Matrícula n. 25.690 é adjudicado por
PRlMAFER INC S/A, entretanto, pela Av. 1 (compromisso conforme Inscrições n. 9.705 e 9.803), R. 2
(promessa de cessão) e R. 4 ( cessão), somente os direitos e obrigações do referido imóvel é que serão
transmitidos. Portanto, aditar a aludida Carta.
2) O certifico de fls. 31 não foi subscrito pela coordenadora, St'. Sandra Mara G. F. C. Costa.
3) Apresentar Declaração de Quitacão dos Débitos Condominiais, subscrita pelo Síndico, com firma
reconhecida, atualizada em no máximo 90 dias, acompanhada da cópia autenticada da Ata da Assembléia dos
Condôminos que o elegeu, devidamente registrada no Oficial de Títulos e Documentos (artigo 4.°, parágrafo
único, da Lei n. 4.591/64, alterado pela Lei n. 7.182/84).
4) Apresentar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários, expedida pela Prefeitura do Município
de São Paulo, com referência ao imóvel objeto da matrícula n. 25.690 (artigo 19, inciso lI, da Lei Municipal
n. 11.154, de 30/12/1991, com redação que lhe deu o artigo 25 da Lei n. 14.256 de 29/12/2006 c/c artigo 29,
inciso lI, do Decreto Municipal n. 51.627 de 13/07/2010).
Obs.: As exigências n. 3 e 4 são reforçadas pela decisão da la. Vara de Registros Públicos desta Capital,
proferida nos autos do'Rrocesso de Dúvida n. 0018845-91.2011.8.26.0100.

/

Controle interno: 20117 '7( 1 ,

,

I

SERGIO JACOl\1lNO
Oficial Registrador
Notas importantes
I. Não se confonnan o com a exigência solicitada, ou não a podendo satisfazer, o interessado poderá requerer a suscitação de dúvida
para que o R. Juízo Corregedor-Pennanente possa dirimi-la, nos termos do art. 198 da LRP 6.015/73 .
2. Se a devolução acarretar juntada de documentos, o título será reexaminado.
3. Não tire esta nota, facilitará o novo exame do documento.
4. As cópias das decisões e acórdãos eventualmente citados nesta nota, encontram-se à disposição da parte interessada no sítio
www.guinto.com.br/jurisprudencia.asp.
5. O Oficial Registrador encontra-se a disposição para dirimir eventuais dúvidas.
RECIBO
Recebi os documentos relativos a esta Nota Devolutiva, declarando-me ciente de seu inteiro teor.

Pág . 01

Nome:.________________________________________________ RG .:______________________________
End.:

Tel.:________ __ _ __ _ _ _ _
São Paulo,,_____de___ _________ __________________de 20

Assinatura ________________________________________
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~OO EPRENOTADO
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DÚVIDA

.; -2 _

~r- M

Protocolo Oficial: G.()
__
~\.{
-= ::::::iQ ~
I. BALCÃO

~ DATA DE ENTRADA:

/

ho
(

I ENTRADA cf Req. Susc. DÚVIDA:

/

ho

) POSITIVO

(j)irceu CBara6an
DATA:
4. EXAME / ANOTA ÕES:

5. RESULTADO DO EXAME
Declaro, sob pena de responsabilidade, que o título foi por mim examinado e considerado apto para registro
ou inapto carecendo da suscitação da dúvida, conforme abaixo assinalado, e que as informações aqui
prestadas são verdadeiras.
O título foi considerado:

(

ce de suscitação de dúvida

) - apto para registro

São Paulo,

:r f

01--

fi:

')./ (ma ra Q

f 20 CA

/'
/(0.;( te I./Iúcle

6. SUSCIT A ÃO
Declaro, sob pena de responsabilidade, que o título foi examinado e ue foi concluída a sua tramitação com
perfeição, estando protocolizada a dúvida na primeira vara sob . _ . J81-o-=t -8G.;ol , . f? . ~~.OWQ

São Paulo,

Jh-f

0"1-

f 20

Assinatura:

Jrt:JJa

1ta QIIo.Ji.te

~rej(<k

7. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA OU POR MANDADO
Declaro, sob pena de responsabilidade, que a decisão exarada pelo Juízo da la. Vara de Registros Públicos
em procedimento administrativo de dúvida foi integralmente cumprida

(

) - dúvida procedente (cancelei a prenotação) (

São Paulo,

f

f 20

Assinatura:

) - dúvida improcedente (registrei o título)

OBSERVARAS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES (completando com "s" se atendeu ou "N" se não precisou atender ao quesito)
Item" I" - O atendimento deste item exige:
_ Suscitação de dúvida inversa (diretamente na 1." Vara de Reg. Públ.)
procedimento de dúvida in~ersa,. verificar se o título ~iscutido. está anexado no original e se
vigoram os efeitos da prenotação, se não vigorar prenotar o título Imediatamente por tempo indeterminado.
_ Requerimento para a suscitação de dúvida pelo 5.° Oficial de R. I.
( tJ ) - Após o reingresso ou reentrada do título, observar se o requerimento para a suscitação de dúvida atende aos r.equisitos do
artigo 198 da Lei 6.015/73 : - deve ser formalizado pelo interessado, apresentante ou procurador, sendo dispensado o
reconhecimento de fmna, verificar se o título discutido está anexado no original e se vigoram os efeitos da prenotação, se não vigorar
prenotar o título imediatamente por tempo indeterminado,

(5 ) - Após a chegada dos autos do

Item "2" - O atendimento deste item exige:

(1) -Incluir os nomes no indicador Pessoa~ com o lançamento de todo~ o(s) nome(s) do(s). qu~ ~?uram co~o partes ~o t~tulo (fichas
se houver, e sistema informatizado) A TENÇAO: Observar em caso de reingresso se houve clndlbilldade do titulo na pnmelfa entrada;

(5) - Incluir aviso no indicador Real com o lançamento de todos o(s) imóvel(eis) mencionados no título (fichas, se houver, e sistema
informatizado );

(5 ) - Incluir imediatamente o aviso nas matrfculas, transcrições ou inscrições avisando da tramitação da dúvida, visando impedir a
expedição de certidões de registros sem a certificação da prenotação por tempo indeterminado ou ainda a prática de novos atos,
movimentar as imagens da(s) matrícula(s) para o diretório [Imagens Suspensas].

C» - Verificar a existência de título contraditório tramitando no cartório.
Item "3" - O atendimento deste item exige, além das diligências de praxe:

(.5 )- Proceder a exaustivos levantamentos, buscas, verificações extraindo cópias dos documentos e demais elementos necessários
para o perfeito esclarecimento da situação que serão juntados ao presente procedimento;
Item "4" - O exame formal compreende:

(S )-

O escrevente ,reexaminará o título, reav~liando-o com a nova ~ocumentação acostada, se for o caso, exped~n.do nova nota de
devolução que devera ser processada com o canmbo da nova prenotaçao, se for o caso, em todos os documentos utilIzados no exame
e sua completa digitalização.
( 5> ) - Cadastrar o ofício para ciência da parte interessada dos termos da dúvida;

( 5) -

Expedir, pelo número do oficio já cadastrado, certidões dos registros envolvidos;

(5) - Provide~ciar folha de rosto onde conste "SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA <o número do protocolo - prenotação> <data da
prenotação> OFICIO n. O <número do oficio>" (fonte 30)
.
Item "5" - Resultado do exame:

( 5) - Se o título permanecer inapto para registro deve ser ele prontamente apresentado ao Sr. Oficial do Registro ou seu Substituto..
Item "6" - O atendimento deste item prevê:
) - Dar ciência dos termos da dúvida à parte requerente utilizando o número de ofício já reservado, encaminhando os termos da
dúvida para a parte requerente conforme modelo, se a parte encontrar-se em outra localidade encaminhar com A viso de Recebimento
via Correio;
(
) - Ordenar a composição para encaminhamento à 1." Vara R. P.: [termos da dúvida; certidão do registro; requerimento /
procuração / demais documentos; tftulo / demais documentos; oficio com a ciência dos termos da dúvida pela parte ou com o A.R. do
correio; termos de juntada e remessa];
( ) - Ordenar a composição para arquivamento em pasta própria: [folha de rosto; termos da dúvida; cópia do protocolo; planilha;
demais documentos; cópia integral do procedimento encaminhado; publicações / demais documentos juntados aos autos];
(
) - Digitalizar todo o procedimento na pasta "Documentos Digitalizados", se dúvida inversa arquivar <nome do arquivo> pelo
n. O do procedimento se a requerimento para a suscitação pelo Oficial arquivar <nome do arquivo> pelo n. O da prenotação
gravando no andamento "SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA" uma cópia dos termos da dúvida;
,
(
) - Protocolizar na la. VRP. e juntar o protocolo aos documentos arquivados;
) - Finalização: Verificar o perfeito atendimento a todos os itens da Planilha e anteriores.
Item "7" - O atendimento deste item prevê:
) - Verificar o trânsito em julgado da decisão;
) - Se a dúvida foi julgada procedente cancelar a prenotação e formalizar oficio à la. VRP certificando o ato praticado,
digitalizando o procedimento, inclusive o ofício já assinado pelo Oficial ou substituto, e devolver o procedimento à la. VRP;
) - Se a dúvida foi julgada improcedente o Mandado deve ser cumprido com o registro do título (que foi desentranhado do
procedimento na la, VRP) e formalizar ofício à la. VRP certificando os atos praticados, digitalizando o procedimento, inclusive o
oficio já assinado pelo Oficial ou substituto, devolver (somente) o procedimento à la, VRP e o título para o balcão.

República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
Vivian Grandisolli Arakelian - Substituta do Oficial

1111111111111111111111111111111111111111

C.N.P.J .: 45.592.979/0001-72
Rua Marquês de Paranaguá , 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
www.quinto.com.br

Prenatação:248367

Senha: 18735374

Data da prenotação: 26/07/2011

Vencimento: 24108/2011

Previsão de entrega: 08/0812011

Data da devolução:

Título: Carta de Adjudicação
e-mail:
Apresentante: 1 a VARA DE REGISTROS PUBLlCOS
Telefone:
Observações: Conferi o e-mail e telefone por mim indicados. x _ _ _ _ _ _ __
Outorgante: PRIMAFER INC S/A
Outorgado: SYLVIO FERRAZ
Obs:
Notas Importantes:
_Este título foi recepcionado para prenotação e registro , ficando assegurada a prioridade prevista nos artigos 11. 12 e 186 da LRP 6.015n3. Caso não atenda
aos requisitos legais, será devolvido com exigênci~ que devp.:ão ser atendidas no prazo de validade desta prenotação;
_ A exigência do depósito prévio para a prenotação do titulo é uma imposição legal prevista no artigo 14 da LRP 6.015n3 , sendo um cálculo estimativo do
valor em que importará os atos a serem praticados ;
_ Após a qualificação do título, o valor devido á prática dos atos requeridos poderá resultar em devolução da diferença a maior ou sua complementação;
_ A entrega do documento será feita somente mediante a apresentação deste protocolo original, no perlodo das 09hOO ás 16hOO.

Depósito prévio: R$O,OO

a

Inclui:

República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo

~:r~i~ ~~~~~~n~i~l~f~C;~bstituto

1111111111111111111111111111111111111111

C.N.P.J.: 45.592 .979/0001-72

Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
~
www.quinto .com .br

Prenatação:248367

enha: 18735374

Vencimento: 24108/2011

Previsão de entr~a: 08/08/2011

Data da prenotação: 26/07/2011
Data da devolução:
Título: Carta de Adjudicação
Apresentante: 1 a VARA DE REGISTROS PUBLlCOS
e-mail:
Telefone:
Observações: Conferi o e-mail e telefone por mim indicados. x _ _ _ _ _ _ __
Outorgante: PRIMAFER INC S/A
Outorgado: SYL VIO FERRAZ
Obs:
Notas Importantes:
- Este titulo foi recepcionado para prenotação e registro, ficando assegurada a prioridade prevista nos artigos 11 , 12 e 186 da LRP 6.015n3. Caso não atenda
aos requisitos legais, será devolvido com exigências que deverão ser atendidas no prazo de validade desta prenotação;
- A exigência do depóSito prévio para a prenotação do título é uma imposição legal prevista no artigo 14 da LRP 6.015/73, sendo um cálculo estimativo do
valor em que importará os atos a serem praticados;
- Após a qualificação do título. o valor devido à prática dos atos requeridos poderá resultar em devolução da diferença a maior ou sua complementação;
- A entrega do documento será feita somente mediante a apresentação deste protocolo original, no período das 09hOO às 16hOO.

Depósito prévio: R$O,OO
Inclui:

República Federativa do Brasil
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
Sérgio Jacomino - Oficial
Vivian Grandisolli Arakelian - Substituta do Oficial
C.N.P.J.: 45.592.979/0001-72
Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-2555 - Fax: 3256-8161
www.quinto.com .br

NOTA DE DEVOLUÇÃO

APRESENTANTE: 1 a VARA DE REGISTROS PUBLICOS
PRENOTAÇÃO n. 248367, válida de 26/07/2011 até 24/08/2011
EXAMINADO POR: JMV Nome: SÉRGIO JACOMINO
Cargo: Oficial Registrador
Para que o título possa ser registrado ou averbado é necessário:
Reitero nota devolutiva datada de 06/06/2011, protocolo n. 246.502, no tocante:
I) A Carta de Adjudicação apresentada declara que o imóvel objeto da Matrícula n. 25.690 é adjudicado por
PRlMAFER lNC S/A, entretanto, pela Av. 1 (compromisso conforme Inscrições n. 9.705 e 9.803), R. 2
(promessa de cessão) e R. 4 (cessão), somente os direitos e obrigações do referido imóvel é que serão
transmitidos. Portanto, aditar a aludida Carta.
2) O certifico de fls. 31 não foi subscrito pela coordenadora, Sr". Sandra Mara G. F. C. Costa.
3) Apresentar Declaração de Quitação dos Débitos Condominiais, subscrita pelo Síndico, com firma
reconhecida, atualizada em no máximo 90 dias, acompanhada da cópia autenticada da Ata da Assembléia dos
Condôminos que o elegeu, devidamente registrada no Oficial de Títulos e Documentos (artigo 4.°, parágrafo
único, da Lei n. 4.591/64, alterado pela Lei n. 7.182/84).
4) Apresentar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários, expedida pela Prefeitura do Município
de São Paulo, com referência ao imóvel objeto da matrícula n. 25.690 (artigo 19, inciso lI, da Lei Municipal
n. 11.154, de 30/12/1991, com redação que lhe deu o artigo 25 da Lei n. 14.256 de 29112/2006 c/c artigo 29,
inciso lI, do Decreto Municipal n. 51.627 de 13/07/2010).
Obs.: As exigências n. 3 e 4 são reforçadas pela decisão da 18 • Vara de Registros Públicos desta Capital,
proferida nos autos do Processo de Dúvida n. 0018845-91.201 1.8.26.0100.
Controle interno: 2011727

SÉRGIO JACOMINO
Oficial Registrador
Notas importantes

1. Não se conformando com a exigência solicitada, ou não a podendo satisfazer, o interessado poderá requerer a suscitação de dúvida
para que o R. Juízo Corregedor-Permanente possa dirimi-Ia, nos termos do art.198 da LRP 6.015/73 .
2. Se a devolução acarretar juntada de documentos, o título será reexaminado .
3. Não tire esta nota, facilitará o novo exame do documento.
4. As cópias das decisões e acórdãos eventualmente citados nesta nota, encontram-se à disposiçãO da parte interessada no sítio
www.quinto.com.br/jurisprudencia.asp.
5. O Oficial Registrador encontra-se a disposição para dirimir eventuais dúvidas.
RECIBO

Recebi os documentos relativos a esta Nota Devolutiva, declarando-me ciente de seu inteiro teor.
Pág.01

Nome:_ __ __ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _RG .:_ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _
End .:

Tel. :_ __ __ _ _ _ __ _ _ __
São Paulo,_ _ _de_ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ __ .de 20

Assinatura _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Pág.02

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Page 1 of 1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

1"0367

®

Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência , providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Z4G5 02

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDIC~
'r Jf -r" ,.r. ~ r~~ .:. ,
I. . ~-- . .. J . ~,, __ ._ 0 _, r.t. 'JI ,J
r(

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE S
CADASTRAL

13/08/2002

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

I NUMERO
1305

BAIRRO/DISTRITO

MONTIVIDEU

I

COMPLEMENTO

13 ANDAR

~

I MUNIClplO

~

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR

13/08/2002

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I.............

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.005 , de 08 de fevereiro de 2010.
Emitido no dia 6/6/2011 às 14:06:46 (data e hora de Brasília) .
Voltar

I
Preparar Página
para Impres são

A RFB agradece a sua visita. Para infonnações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_ Comprovant... 6/6/2011

Informações de Momento e Identificação de Serviços do Portal
CGE
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tu Sol deve diminuir a sensação de fno no decorrer do dia

<>

-.<

16'C

108km ~ 1 e 2

Busca: C
Secretaria Municipal de Finanças

(S F)

Consulta Valor Venal de Referência
Preencha o número do Cadas 'O do Imóvel abaixo:

ta 127/05/2011 .

Valor

Endereço

SI,

~_;

.-.; _r~

l: -:;

I

;.,. . ...
~

_~-

'lC

•

r>.. :,:.. .

r·~: !~.

006 .007.0681 .8 190.422,00 PC DOM JOSE GASPAR, 00134 CONJ 111 01047-010

Pesquisar

Voltar ' .

Z48JE7 r)

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/tvrnlfrm_tvm_consulta_valor.aspx
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Informações de Momento e Identificação de Serviços do Portal
CGE

Page 1 of 1

W Sol deve diminuir a sensação de frio no decorrer do dia

28 km :';;;1 1 e 2

Busca:

I,-______-'1.

Secretaria Municipal de Finanças (S F)

r.'

:-:-·.r .. _ p~- ;-.,:-~'
l ·",:'L

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários

~-.~( ~l: :~'.

: :.:.5

',., ;:·'.LíI

Z4G ~ C2

Emissão da Certidão Negativa de Débitos
Número do Contribuinte: 006.007.0681-8
No momento não é possível a expedição de Certidão Negativa para o número de contribuinte supra,
Para quaisquer esclarecimentos, dirigir-se à Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças no Vale
do Anhangabaú, 206/226 (ao lado da Galeria Prestes Maia), de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas.
Para a comodidade de V.Sas., siga as seguintes orientações:
a) Verifique se não há débitos para o número de contribuinte informado. Este serviço encontra-se disponivel na
internet, na página da Prefeitura do Município de São Paulo, Seção Serviços e Reclamações . Há dois tipos de
consulta: a.1) Consulta Débito IPTU; a.2) Consulta Dívida Ativa .
b) No caso de constarem débitos nas consultas, comparecer ao endereço acima citado com os comprovantes de
pagamentos dos mesmos (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original);
c) Se, por outro lado, não forem acusados débitos, comparecer ao endereço referido, munido do camê do IPTU do
exercício atual , com os respectivos pagamentos das parcelas.

5'il l

~: ,Ci

\L CC ~.:-"" ~ - . :.~

~. t:: ..)\if::I~

u,p, rrI!. ' ~:.~ ::-.Jl.,j

Z48367 0)

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/pgmcert02.asp?s=006&q=007 &1=0681 &d=8
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Infonnações de Momento e Identificação de Serviços do Portal

Page 1 of 1

5~

Secretaria Municipal de Finanças iSF)

C:-::C;,';. r~ 2.. . ":"·~--·.- ~ê:' j.:EiS
l: Y '/..t. - ":1i.: : : ·.JuJ

248367 @

Para consultar o pagamento do DAMSP.
favor informar abaixo. o número da transação .

• (serno DAC)

Consultar

Limpar

Sair

!PRIMAFER INC SA
Local

.~

IpC DOM JOSE GASPAR Ó0134 CONJ 111
105.248.709/0001-24

lRr ..' 7-.6-6..;;5•..:..72.....;--...;.;....;.......;..;..

SOL

1006.007.0681-8

JR$11.533.14 .

Emissão

126/05/2011

Vencimento

131/05/2011

CNPJ

I"-P '

JR$1146' 84
Juros
Total a pagar

Transação:

104/03/2011

Financiamento:

I

~/ 8.·T

i ·. n~ . 'C.' .;-''C

L',~ l~rL

-:

Z4G5C 2

.

§f j186.91

JR$ ;..~..;;.5..;;3-2.-61..:..-...;.;;;.;;;.;;;;;;;...;...;..

Base de Câlculo: JR$1383.285.99

Valor Financ.:

JR$lo,OO

Situação

IContribuinte apresentou o documento autenticado.

/

.'

-(

http://www3 .prefeitura.sp.gov.br/sf864304/cartoriolPgto.aspx

l'c::
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CAPITAL ·SAO PAULO

50 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - SÃO PAULO - CAPITAL
,

Registrador Sergio Jacomino

-º3/~/2011

2 t 65 O PROTOCOLO: 2'16502 PRJ VJSÀO DE ENTREGA:
.

CÃO

T~UlOPROToco~onEPR~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~~~/~~~/~2~Ol~l~

DATA DE ENTRADA:

,21

5 ho li

DATA DE REINGRESSO:

POSITIVO
3. BUSCAS E INFORMES (Indicador Real, Pessoal e Arquivos, dúvidas, LRI, CND, Comunicados
da CGJ, Selos extraviados /furtado~, etc.)

5 CÁLCULO DE VALOR (VENAL / CONTRATO)
Valor Venal
Area m2
TERRENO
CONSTRUÇAO
TOTAL
Prop.Usufruto 1/3
Prop. Nua
2/3
VISTO:
12011
DATA:
1

Valor Básico (título)

6. ATOS
AV.IR.

n.

DESCRIÇAO

MAT/TRANSC

VALOR

Tab.

8. RESULTADO DO EXAME Declaro, sob pena de responsabilidade, que o título foi por mim
examinado e considerado apto para registro, ou devolvido para as rovidências cabíveis, conforme
abaixo assinalado, e que as informações aqui prestadas são ver
O título foi considerado:
(

) - apto para registro

São Paulo,
(

Ivido com exigências

()Ç) 1 O(; 12011

) - apto para registro

São Paulo,

1

12011

) - apto para registro
São Paulo,

1

1 2011

- deve ser devolvido com exigências
Assinatura:
(

) - deve ser devolvido com exigências

Assinatura:

S' 8, 'r';.;. oe V·,:,";
u,;'i1-rL ;:

;-:.,(

.~

r-ê 1 ~~}J~IS

P' .JLf}

Z4G5C2
CARTA DE ADJUDICAÇÃO
1.0) Termo de abertura;

üK

----~-----------------------------------------------

2.°) Contagem das folhas;

Ol~

~------------------------------------------------

3.°) Folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão do feito;
4.°) Natureza do título e número do processo;

01("

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

0"'

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

5.°) Descrição(ões) completa(s) do(s) imóvel(eis);

0((

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

6.°) N.O(s) da(s) matrícula(s) / transcrição(ões), e circunscrição;

fL~ .3 ~3 . }gS, 9~

7.°) Valor / Avaliação;

8.") Qualificação completa das partes (adjudicante);

-a__"__--1l_1:t'b~__

A_ 0=___________________

:/(J. éS · {J~

9.°) Regime de bens (comunica? Pacto antenupcial? Sep. Obrigatória?);

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

OI~


11~T~ode&~IT~ffi~; ___O
__~___________________________________________________

10.°) Auto de adjudicação;

e

12.' Nome e

~-------------------------------------------------------

ass~aturadoJuiz; ___~~~________~---------------------------------------

Autenticidade da

ass~atura do Juiz; ___~
~___________________________________________

14~)D~SP/ITBI;~_~
~(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__

.

~5.0)CND da Prefeitura;
6.°)

ébitos Condominiais;

~

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

17.°) Valor(es) atribuído(s) ao(s) imóvel(eis); ___
0_'_<->--____________________

-------

20.°) Consta(m) penhora(s) anterior(es) - art. 698 CPC:._________________________________
21.°) Ata da Assembléia (cópia autenticada e registrada no Cartório de Títulos e Documentos), com votação
unânime para aquisição da unidade; ____-__~_____________________________________________

~) Ata da Assembléia (cópia autenticada e registrada no Cartório de Títulos e Documentos) que elegeu o

~ico;

,?

OBS.: Vide artigo 698 do CPC: Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da
execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio
direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na
execução. (Redaçào dada pela Lei nO 11.382. de 2006)

•

