
CERTIDÃO 
ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO, Escrevente Autorizado do . 20 Registro de Imóveis \ 
e Anexos de S~o Caetano do Sul, Estado de São PaÚlo, CERTIFICA, atendendo pedido . / _ 
verbal de pessoa interessada, que revendo os livros deste Registro, a seu cargo, dele~__..., 
verificou c.onstar o seguinte: tt:::, . 

LIVRO N .o 2 - REGISTRO GERAL 2.o Cartório de Registro de Imóveis 

( Mattrcula J •('. ficha ) 
=4.412= =1= ...___ ___ ~ 

Comarca de Slo Caetano do Sul 
Eatado de Slo Paulo 

s. c. do Sul,_l!_d~----•=a-.r ... co _____ de 19:J!h.-

~ I -IMuVEL: "0 TERRENO situado nesta cidade e comarca de Sao Caeta 
no do Sul, cuja descrição tem inÍcio na área de acesso a área
pel~ RUA SENADOR VERGUEIRO~ na es~uina ~o pr~dio nQ 7~ daquela 
rua; de proprjedade da lndustria Armind'o Ribeiro & Irmãos; das 
te ponto acotapanha o alinhamento à co.nstrução, nur~a distância': 
de 60,00 (sessenta) metros; da!, deflête à esquerda e segue em 
linha reta acompanhando os fundos da área do prédio nQ 76, aci 
ma referido• num comprimento de 15,50,(quinza metros e cinquen 
ta centímetros'); deste ponto def late a di rei ta por um alinha·-
mento reto com o rumo de 882 20' em relação ao alinhamento de-
15,50 (qu!nze metros e cinquenta centÍmetros) do prédio no 76, 
na extensao de 111,50 (canto e onze metros e cinquenta cent!me 
troa), dividindo com propriedade de Mercantil são Caetano, ate 
o ponto onda~ antigamente; ·passava o leito do Rio dos Meninos, 
hoje aterrado; da{L deflete à direita e acompanha, em linha ~l_ 
nuosa, a localizaçao antiga ~do Rio dos Meninos, com ·aproxi~ad~ 
~ente 121,75 fcento e vinte e u~ metros e setenta e cinco cen-, ) ). , -t1metros , ate encontrar a mureta .divisoria da estaçao de ~r.-
da Light - Serviços de Eletricidade; neste ponto, deflete ·a di 
rei ta e segue e"' linha re.ta com o comp~i~aanto de 40,50 ( quare!! 
ta metros e cinquente centímetros), ate o ponto onde deflete a 
direita, ~compenhando a mureta, com o comprimento de 1,00 ---
(hum) metro; da{, defletindo à esquerda continua acompanhando
a mureta de divise numa extensão de -26,00 (vinte e seis) me--
tros, onde deflete nova~ente e esquerda com o compri~ento de--
1,35 (hum metro e trinta e cinco centímetros); deste ponta de
flete à direita e segue em linha reta, se~pr! acompanhando,a -
divisa, com a extensao de 33,og (t.rinta e trea) metroe, ate e!l 
centrar a parede lateral do predio ,n2 56 da Travessa Vicente
Timpani; da!, defletindo 2, dir'ei.ta segue o a~'inhamento do prá
di6 1referido, numa extensao de 9,00 (nova) metro$; continuando 
o mas ~no alinhamento, reto, divide com a Travessa Vicente Timpa
ni com o comprimento de 13,00 (treze) •atroe, até encontrar o
alinhamento do pr~dio no 59 de Travessa Vicente Timpani, ~an-
tendo o •e~mo alinh~mento, co~ uma extensio: de 45Jog (quarenta 
a cinco) metros, ata encontrar a faixa de acesso a area; desta 
ponto, deflete a esquerda a com um alinhamento rato, divide -
com os fundos dos pr~dios da Treves~a Vicente Ji•pani, a saber: 
10,00 (dez) metros com o prédio nQ 59, de propriedade de,Tori
no Escartozonni; s,oo {cinco) metros com os fundos do pradio -
no 53, de propr!edada de Izo Za11beli; , s. 00 ( cingo) metros com
os fundos do predio ng 45 de propri~dade de Jose de .Almaida; -
4,70 (quatro metros a eetenta centímetros) com os fundos do -
prédio nl:! . -4:3, de propriedade de Clodosldo da Silva; ,5,30 (cin
co ~etros e trinta centímetros) com os fundos do predio no 39, 
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de propriedade de' fioravante Zambeli e finalmente, dividindo -
com o alinhamento lateral de propriedade dos irmãos Armanao, -
Ar l indo e Ademir Silvério, onde está o prédio nQ 58 da Rua Se
nador Vergueiro; d~ste ponto, deflete à direi ta e acompanha o
alinhamento dos predios da Rua Senador Vargueiro, numa ext en-
são de 10, 00 (dez ) metros, cor respondentes a faixa de acesso -
da área levantada, até encontrar a esquina do prédio no 76 da
Rua Senador Vergueiro, · inÍcio desta descrição, encerrando a -
área .total de ll.711,00m2 (onze mil, setecentos e onze metros-
quadrados)". - · 

PROPR IET~A IA : IND~STRIAS ALIBERTI 5/A., com sede soci•l i Pra
ça Padro Lessa, no 41, 20 andar, sala 23, em são Paulo, Capi-
tal, inscrita no CGC/Ht sob nQ 59.292.912/000~-27, com sua --
consti t uição social arquivada na ~UCESP sob nQ 16.143, em 27/ -
02/19~2.- . 
REGISTRGS ANTERIORES: Tr nscriç;ea n2s 7.984 e 58.892, ambas -
da 11 Circunscriç I o 'liária de São Paulo.-

0 Oficial Maior, ~(Aparteio José da Mata).-

S.C.do Sul, 29 de março de 1.979.-
, 
aree total de ll,?ll,OOm2., retro ma. 

TRAN SMITENTEt INOdSTRJAS ALIBERTI S/A., com sede social à Pra
ça Pedro Lessa, n9 41, 22 andar, sala 23, em são Paulo, Capi-
tal, inscrita no CGC/Mf sob no 59.292.912/0001-27, com sua --
constituição social arquivada na JUCESP sob no 16.143, em 27/-
02/1942.-
ADQUI RENTE: Zf DO BRASIL 5/A., com sede nesta cidade, à rua Sa 
nador ··Vergueiro, n!:! 428, inscrita no CGC/Mf sob n~ 59.280.6857 
0001-lO, inscrição estadual no 636.003.956, registrada na ---
JUCESP sob nO 417.699, em 28/10/1969.-

TÍTÚLOt VENDA E COMPRA.-
FORMA 00 TfTULO: Escritura p~blica de venda e compra de 12 de
agosto de 1977, do 32 CartÓrio de Notas desta comarca, subscr! 
ta pelo Oficial Maior rernando Solon Borges, livro n0 ;58, fls. 
46/50.-
VALOR: CrS11.7ll. OOO,bO-(onze milh;es, satecentos e onze mil -
cruzairos ) , com vaior ·venal de CrSB.627.720,22.-

' CONDIÇÕES: A presente escritura foi outorgada com a cláusula -
"ad-corpus~ e a área descrita foi objeto de levantamento feito 
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LIVRO N .o 2 - REGISTRO GERAL 

\ Matricula ficha 
Estado de Sio Paulo 

( ~4.412= J ( ..... __ :::2_=_~) S. C; do Sul,_j!_de ___ m..;;.;.la ..... rç._o __ de 19 79 •• 

(continuaçio· da ficha n2 , 1) 

(f' e i to) pelo engenheiro c i vil, .,dr1
• LÔurenç~ Tonani, insc·ri to -

no CREA-SP sob no 4508/41, conform~ planta por ele assinada e
rubricada pelas partes, a qual fica fazendo ·parte integrante -
da escritura.- · 

OBSERVAÇÕES: · O presente registro foí __. proceiÚdo em cumprimento
ao manda,.do para registro de escritura do Juizo ···de Direito da -
Segunda ~ara e respectivo CartÓrio desta comarca, datado de 14 
de 1fevereiro de 1979, assinado pelo Juiz de Oire~to, Dr. H'lio 
de freitas (Juiz ~orregedor), cujo mandado foi expedido nós -
aútos de Susci taçao de DÚvida, processo· .nQ 57/77 e nos termos
do respeitável ac·órdão de f,'l's. 94 a 97, dos ref'eridos autos.-
A vendedora, ... na la v r a da as cri tu r à ag'rese~ntou o Certifica
doAda1Quitaçao do I~ S - ob nQ 357.011, série B, emiti~o pela -
agen~i~Centro de Sa Pa lo, que se encontra arquivado no 32-
Cartorio de Notas 1. 
O· Oficial Ma{or, ~ . ~par~cio José da' Mata).~ 

·AV. 214.412. S. C. do Sul, 15 de maio de 2.000. , ' · . ' . - ' INSCRI UNICIPAL:-" onforme requerimento firmado em São Paulo (capital), aos 
24 de abril de 2.0 , po~ Fuad Achcar Júnior, com firma reconhecida pelo 17° Tabelionato 
de Notas de São Paulo (capital), ~a qualidade de procurador da proprietária ZF do Brasil 
S.A., e tendo em vista a certid 0 190/2000, expedida aos ·31 de março de 2.000, pela 
Prefeitura Municipal local, recesso adminis,trativo n° 3.557n9, protocolados e 
microfilmados sob 0 

• 08, presente averbação para ~nstar ·que o 
imóvel desta I'Jl.atrfcu eitura Municipal local, conformeJnscrlção 
n° 02.025.073." 

.. ' 
. ' 

AV. 3/4.412. - s.c. do Sul, 15 de maio de 2.000. 
EDIFICAÇÃO:- "Nos termos do requerim~nto e certidão objetos da Av. 2 (dois), procede-se 
a presente averbação para constarque sobre 'O, terreno desta matricula, foi construido 
um~ prédio que recebeu o n° 70 d Rua .. Senador Vergueiro, com 1.116,00m2., de área 

I construfda, constltufdo de u nldade . administrativa e de um -centro ~oclal e 
esportivo, importando dita s ção em R$395.597,53, com V.V. de R$468.092,31, 
estando regular1perante S termos da CND n° 025442000-21639002, expedida 
aos 19 de abril de 2. ste 20 Oficial de Registro." 

ttlston Carlos S_an~hes Peres}. 
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R. 414.412. S. C. do Sul, 09 de janeiro de 2.001. 
VENDA E COMPRA:- "Conforme escritura de venda e compra, de 23 de novembro de 
1.999, páginas 2 a 12, do livro 3.070, subscrita pelo Escrevente Habilitado Cláudio Augusto 
Gazeto, re-ratificada por escritura de 22 de dezembro de 2.000, páginas 107/112, do livro 
1.024, subscrita pela Tabeliã Maria Elena Castagnoli Costa Neves, ambas lavradas nas 
notas do 17° Tabelionato de São Paulo (capital), protocoladas e microfilmadas sob n° 
52.950, ZF DO BRASIL S.A., já qualificada, representada na forma do titulo, transmitiu a 
título SRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Travessa do 
Ouvidor, n° 7, 5° andar, parte. Centro, na cidade . do Rio d~ Janeiro-RJ., inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 03.474.172/0001-95, representada na 'forma do titulo, o Imóvel desta 
matrícula, pelo preço de R$1.741 .700,00, com V.V. de R$3.326.530,81; que a vendedora 
apresentou a CND nq 07390200 -21639002, expedida pelo INSS, aos 09 de novembro de 
2.000, e a Certidão Positiva Tributos e Contribuições Federais, administrados pela 
Secretaria da Receit efeitos .de negativa, sob n° E • 3.832.934, expedida 
aos 12 de julho éle apresentada por . cópia reprográfica, devidamente 
autenticada, as quai Oficial de Registro." 

O Oficial Sub 

I 
R. 5/4.412. - , de junho de 2002. 
HIPOTECA:- "Co me esaitur. aditamento e ratificação da constituição de hipoteca, 
lavrada nas notas do elionato de São Paulo (capital), aos 28 de maio de 2002, 
folhas 021, do livro 3.352, subscrita pelo Tabelião Avelino Luis Marques, protocolada e 
microfilmada sob n° 57.576, procede-se ao presen\e registro para constar que a 
proprietária SRR EMPREENDIMENTO$ IMOBILIÁRIOS . L TOA., já qualificada, 
representada na forma do titulo, na QUFJiidade de interveniente prestadora da garantia 
hipotecária, deu o Imóvel desta matricula, juntamente com mais cinco Imóveis, em 
primeira, única e especial hipoteca e sem concorrência, a favor do BANCO PSA 
FINANCE BRASIL S.A., instituiçao financeira, com sede em São Paulo (capital), na Rua 
Engenheiro Francisco Pitta Brito, n° 125, Bairro Santo Amaro, inscrito no CNPJ/MF sob n° 
03.502.961/0001-92, representado no forma do titulo, para garantia do saldo devedor 
apurado nos termos dos contratos mencionados no presente titulo e suas respectivas 
alterações, quer quanto ao principal da divida, quer quanto a seus acessórios, no valor de 
R$17.833.542,00, bem como juros de mora a razão de 1% ao mês, com vencimento em 10 
(dez) anos a contar da data do t lo; que a devedora apresentou a CND n° 030952002· 
17003010, expedida pelo I 3 de maio de 2002, e a Certidão Negativa de Débitos 
de Tributos e Contribuiçõe is, xpedida aos 21 de maio de 2002, as quais ficaram 
arquivadas no Tabelion JS condições constam do titulo." 

triston Carlos Sanches Peres). 
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~OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓ~VEIS? t ~. ~ LIVRO N° 2 ·REGISTRO GERAL 
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL _i_./ 

ESTADO DE SÃO PAULO 1•. . . 
Matrfcula ficha 

(~4.4_12. ---J) ( ___ 3 _) . -
j{_...... ; \ 
v--.,., {. 

S. C. do Sul, 11 de outubro de 2005. r I 

~ i 
(continuação da ficha n° 2) 

AV. 6/4.412. S. C. do Sul, 11 de outubro de 2005. \ 
ADITAMEN!O:- KCoriforme escritura de aditamento e ratificação da constituição de . 
hipoteca, lavrada nas notas.~o 13° Tabelionato de São Paulo (capital), aos 19 de agosto de 
20'05, páginas 363/380, do livro 3.564, subscrita pelo Tabelião Interventor Paulo 
Tupinambé Vampré, protocolada e microfilmada sob n°. 68.533, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditado, retificado e ratificado o R. 5 (cinco) para 
constar o.seguinte: que ficam retificados\ os limites montantes da concessão de linha de 
crédito, por prazo indeterminado, no montante de até R$86.000.000,00, para aquisição de 
velculos automotores novos da marca << Citroen », e de até R$10.000.000,00, para a 
aquisição derpeças de_ rep~sição para velculos automotores da marca « Citroen »; que 
fica prorrogada a hipoteca 'incidente sobre o imóvel desta matrlcula, pelo prazo de 20 
(vinte) anos, nos teímos do ·~rtigo 1.485 do Código Civil Brasileiro; que a abertura de 
crédito, bem como a constituição de garantia hipotecária e todas as obrlgaçOes, cláusulas 
,e :condiÇÕes previstas e pactuadas na presente. escritura sao celebradas em caráter 
· irrevogével e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer titulo, e a 
tolerância quanto ao descumprimento de-uma ou mais cláusulas da presente escritura não 
significa~ novação, valendo tão somente em caráter isolado, como mera liberalida~e. e 
finalmente, a nulidade de uma ou mais disposições da presente escritura, no todo, ou em 
parte, não implicará na qualidade das demais devidamente válidas, que continuarão a 
produzir seus devid<?.S1

• e legais ~fel!os: que. o presente instrumento ficará rescindido de 
pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial; nas seguintes 
hipóteses: término, por qi.Jalquer motivo, da cancessão ou resclsao, resolução, resilição ou 
distrato dos contratos unificados e seus eventuais aditivos: que este instrumento e os 
dir.eitos dele decorrentes não poderão ser cedidos ou transferidos, a qualquer titulo; pela 
devedora, sem prévia e expressa anuência, por escrito, do credor, que por sua vez poderá 
ceder os seus direitos decorrentes desse Instrumento livremente; que a abertura de 
crédito, bem como a constituição de garantía hipotecária e todas as obrigações, cláusulas 
e condiçÕes previstas e pactuadas na presente escritura são celebradas em çaráter 
irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer titulo, e a 
tolerância quanto ao descumprimento de um ou mais cláusulas da presente escritura não 
significará novação, valendo tão somente em caráter isol~do, como mera liberalidade, e 
fil')almente, a nulidade de uma ou mais disposições da presente escritura, no todo ou em 
parte, não Implicará na. qualidade .tias demais devidamente válidas, que continuarão a 
produzir seus devidos e legais efeitos; que a devedora apresentou a Certidão Negativa de 
Débito. CND n° 049422005·1700301 , emitida pelo INSS, aos 11 de julho de 2005, e a 
Certidão Negativa de Débitos de utos .e. Contribuições Federais, emitida aos 15 de 
junho de 2005, as quais ficara q i as ·no Tabelionato de Notas, conforme consta do 
titulo; as demais condiçõe,s CQii~lll·lJ· ~~~=="""' 
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AV. 7/4.412. S.C. do Sul, 22 de novembro de 2006. 
ADITAMENTO:- "Conforme escritura de hipoteca, aditamento e ratificaçao, lavrada nas 
notas do 3° Tabelionato de São Paulo (capital), aos 09 de outubro de 2006, folha 327, do 
livro 2.332, subscrita pelo Substituto do Tabelião Jorge Luis Ferreira, apresentada por 
certidão de 16 de outubro de 2006, protocolada e microfilmada sob n° 72.004, procede
se à presente averbação para constar que fica aditado, retificado e ratificado o R. 5 
(cinco) para constar o seguinte: que os limites montantes da concessão de linha de crédito 
passa a ser de até R$58.000.000,00, para aquisição de veiculas automotores novos da 
marca << Citrõen », e de até R$12.000.000,00, para a aquisição de peças de reposição 
para veiculas automotores da marca « Citrõen >>: que fica prorrogada a hipoteca incidente 
sobre o imóvel desta matrrcula, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos; as demais condições 
constam do titulo; que a devedora apresentou a Certidão Negativa de Débito - CND n° 
042492006·17003010, emitida p~lo INSS, aos 07 de junho de 2006, e a Certidão Conjunta 
Negativa de Débito relativo a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pelo 
Ministério da Fazenda -.Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- Secretaria da Receita 
Federal, aos 19 de maio_de 20_06, as ~ais ficaram .arq~ivadas no Tabelionato de Notas." 

A Escrevente Autorizada, -:{'(d.t.Q~ Marli Romera de Oliveira). 

AV. 8/4.412. S. C. do Sul, 22 de agosto de 2007. 
CANCELAMENTO:- ·conforme escritura de hipoteca, aditamento e ratificação, lavrada nas 
notas do 3° Tabelionato de São Paulo (capital), aos 31 de julho de 2007, folhas 323, do 
livro 2.384, subscrita pelo Substituto do Tabelião José Trevisan Riva, protocolada e 
microfilmada sob n° 74.786, proced -se à presente averbação para constar que fica · 
cancelada a hipoteca objeto do R. co), em que é devedora SRR Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., em virtude a to· ação dada pelo credor Banco PSA Flnance 
Brasil S.A." 

R. 9/4.412. . .C. do Sul, 16 de outubro de 2007. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:· "Conforme instrumento particular de abertura de limite de 
crédito de capital de giro e outras avenças, celebrado em Osasco-SP, aos 10 de setembro 
de 2007, na presença de duas testemunhas, com firmas reconhecidas pelos 19° e 22° 
Tabelionatos de Notas de São Paulo (capital), protocolado e microfilmado sob n° 
75.119, procede-se ao presente registro para constar que a proprietária SRR 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TOA., localizada na Avenida Mofarrej n° 1.024, 
em São Paulo (capital), inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.474.172/0001-95, representada na 
forma do titulo, deu o Imóvel desta matricula, o Imóvel matriculado sob n° 22.921, · 
neste 2° Oficial de Registro e mais cinco Imóveis pertencentes a outras 

(continua na ficha n° 4) 
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ESTADO DE SÃO PAULO ~ . 

[~ __ M_:_~-~-~a--~J [~--fic_;_a~) 
S. C. do Sul, 16 de outubro de 2007. 

l 

(continuação da ficha n°·3) / 
circunscriçõe~, em alienação fiduciária. a favor do BANCO B'RADESCO S.A.. 
in~tituição financeira eom sede-·no núcleo administrativo denominado ~Cidade de Deus", 
slh

0
, Vila Yara. em Osasco-SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° , 60.746.948/.0001-12, 

representada na forma -do título, _ par~ garantia de uma única linha de crédito. na 
modalidade denominada capital de giro, até o valor de .R$40.000.000,00, pelo prazo dê 66 
(sessenta ~ seis) rne.ses, encargos Pós-fixado: parâmetro reajuste - CDI, percentual 
parâmetro 100, período de flutuação diária, taxa de juros de 1,20% a.a .• de acordo com 
-critérios próprios do credor, para a concessão de crédito, inçlüindo a outorga de garantias, 
diante dos termos e condições previstas no titulo, sendo que os valbres orjundos da 
presente abertura serão disponibilizados mediante emissão de cédulas de crédito bancário 
pêlas empresas Autofrance Com e Serviços Ltda., in-scrita no CNPJ/MF sob n° 
70.176.516/0001-77, Cambraia e Rosa Comércio de Veículos E, inscrita no CNPJ/MF sob · 
n° 01.829.861/0001-40, Carfrance Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 41.920.521/0001-44, 
Etoile Distr de Veics Uda., inscrita no CNPJ/MF sob 'n° 03.843.720/0001-07, Francecar 
Comércio de Veiculas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 67.570.598/0001-25, ·saint 
Gérmain Distribuidora de Veiculas, inscrita no CNPJ/MF'sob n° 68.817.287/0001-80, Saint · 

' ' Martin Distribuidora de Veículos. inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.761.346/0001-09, Saint 
Michel Dist de Veiculas Ltda., inscrita no._CNPJ/MF sob n° 64.052.897/0Q01-80; Saint 
Moritz Dist de Veic e Servs Ltda .• inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.819.488/0001-83-e _, I 

Avenue. Distribuidora de Veículos ltda.,-inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.989.018/0001-07, ,.. 
todas integrantes do Grupo SHC e todas localizadas na Avenida Mofarrej no 1.024, em São 
Paulo (capital), ao Banco Bradesco S.A.; que compareceram no titulo como avalistas e 
devedores solidários Sergio Habib e sua mulher Sandra Habib, qualificados no titulo, , 

--... - declarando-se cientes e de pleno acordo com todos os seus termos. responsabilizando-se · 
incOndicionalmente com as empresas supra1- pelo- total cumprimento de todas as 
obrigações, pecuniárias ou não, por ela assumidas em razão do presente instrumento e 
CCB's, emitidas em razão do presente instrumento; as -demais )condições constam do 
título; que e devedora 1 apresentou a Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias 'e.às de Terceiros n° 09919200!-17001070, expedida aos 26 
de ·julho de 2007 19 a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

\ Federais e à Olvida Ativa da União, expedida aos 28 de setembro de-2007, ambas pela 
Secretaria da Receita Federal do .Brasil, confirmadas via internet em 16 de outubro de 

~ I , .. • 

2007. as quais ficam arquivadas neste 2° Oficial de Registro." · · 

A Escrevente Autorizada~~· -Qd~~ (Marli Romera de Oliveira}. 
~ 

AV.10/4.412. : S.C; do·Su'l, 05 de dezembro de 2011. 
ADITAMENTO:- "Conforme segundo aditamento ao instrumento particular de abertura de 
limite de crédito e butras avenças, celebrado em Osasco-SP, aos 10 de agosto de 2010, na 
presença de duas testemunhas, com firmas reconhecida~ p_elos 12° e 14° Tabelionatos de 
Notas de São Paulo (capital), protocqlado e microfilmado sob no 97.167, proc~e-se à 

(continua no verso) 
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presente averbação para coristar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 9 
{nove), consignando-se que foi alterado o valor da linha de crédito de capital de giro aberta 
por meio do acordo de R$40.000.000,00 para R$63.000.000,00, objetivando a concessão 
de novo empréstimo na referida modalidade de capital de giro, mediante a emissão de uma 
Cédula de Crédito Bancário-· Empréstimo de Capiral de Giro n° 237/3391/2129, em favor 

' do Bradesco, por uma das empresas do Grupo SHC, sendo as seguintes as caracterlsticas 
da operação a ser concedida, sem prejuízo das garantias reais e pessoais -const~uldas no 
acórdo e aditivo: (i) prazo de 36 (meses); (ii) encargos: Pós-fixado, Parâmetro Reajuste • 
CDI; Percentual do Parâmetro - 100%; Perlo~o de Flutuação - Diária: (iii) taxa de juros: 
0,25% a.m. e 3,0416% a.a.; que ficou estabelecido entre as partes que as características 
das operações de empréstimos originalmente estabelecidas no acordo permanecem 
inalteradas; que por conta das alterações ajustadas entre as partes, o prazo de vigência do 
acordo ficou prorrogado por mais três meses, fixando a data do seu vencimento para 04 de 
novembro de 2010, sendo que eventual renovação do limite após decorrer o prazo 
estabelecido fica condicionado a análise pelo Bradesco dos demais aspectos negociais e 
creditrcios que envolvem esta operação e a elaboração de aditivo contratual entre as 
partes: as demais condições constam do título; as partes ratificam os termos e as 
condições negociadas no acordo que não foram alteradas pelo presente aditivo, conforme 
consta do titulo; que a devedora apresentou as Certidões da Previdência Social e de 
Tributos Federais e à Olvida Ativa da União, confirmadas via internet em 03 de novembro 
de 2011, as quais ficam arquivadas neste 2° Oficial de Registro.• {Valor para efeito de 
custas: R$12.600.000,00) 

A Preposta Substit~~-~dwQ·ú!C.tA' cv (Marli Romera de Oliveira). 

AV. 11/4.412. \ S. C. do Sul, 16 de julho de 2014. 
CANCELAMENTO:- "Conforme, cédula de crédito bancário- empréstimo. capital de giro n° 
237/3391 /2210, emitida em São Paulo (capital), aos 22 de outubro de 2012, aditada por 
instrumento particular, celebrado em São Paulo (capital), aos 20 de fevereiro de 2014, com 
firmas reconhecidas pelos 2° Tabelionato de Notas de Osasco-SP e 14° Tabelionato de 
Notas de São Paulo (capital), protocolados e microfilmados sob n° 110.495, procede-se 
à presente averbação para constar que fica cancelada a alienação fiduciária objeto R. 9 
(nove), em que é devedora SRR Empreendimentos Imobiliários Ltda., em virtude da 
autorização dada pelo credor Banco Bradesco S.A. • 

' 

A Preposta Substit~~Jl\:~ (Marli Romera de Oliveira). 

R. 1214.412. . S. C. do Sul, 16 de julho de 2014. 
HIPOTECA:· ~Nos t~rmos da cédula de crédito bancário e instrumento particular objetos da 
Av. 11 (onze), procede-se ao presente registro para constar que a proprietária SRR 

, (continua na ficha n° 5) 

I Página: 0008/00151 



LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL 2° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS ./ 
COMARCA DE SÃO CAETANO DO su~> 

ESTADO DE SÃO PAULO 

·....__. ... 

CNS N° 11.266-4 ./ 

S. C. do Sul, 16 de julho de 2014. 

(continuação da ficha n° 4) 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada, representada na forma do 
titulo, deu o imóvel desta matricula, o imóvel matriculado sob n° 22.921, neste 2° 
Oficial de Registro e o imóvel matriculado sob n° 165.849, no 11° Oficial de Registro 
de Imóveis de São Paulo {capital), em hipoteca de primeiro grau, a favor do BANCO 
BRADESCO S.A., também já qualificado, para garantia do empréstimo contraído por SNS 
Automóveis Ltda., com endereço na Rod. BR-101, KM 283 SLB 104, Bairro Novo Brasil, em 
Cariacica-ES, inscrita o no CNPJ/MF sob n° 11.122.071/0001-83, no valor de 
R$54.000.000,00, que será pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, as taxas de 
juros de 0,30% a.m. e 3,66% a.a., com vencimento da primeira em 22 de novembro de 2013 
e da última em 23 de outubro de 2017, sendo 'cada uma no valor de R$1.125.000,00; as 
demais condições constam do título; que a devedora apresentou as Certidões da 
Previdência Social e de Tributos Federais e à Divida Ativa da União, confirmadas via 
internet em 04 de julho de 2014, as quais ficam arquivadas neste 2° Oficial de Registro.D 

A Preposta Substit& a.JLL~d.ao.JL~ (Marli Romera de Oliveira). 

AV. 1314.412. S. C. do Sul, 1° de julho de 2015. 
CANCELAMENTO:- "Conforme aditivo à cédula de cédito bancário empréstimo - capital de 
giro - n° 237/3391/2210, emitido em São Paulo (capital), aos 27 de maio' de 2015, na 
presença de duas testemunhas, com firmas reconhecidas pelos 1' Tabelionato de Notas qe 
Osasco-SP e 14° Tabelionato de Notas de São Paulo (capital), protocolado e nicrofilmado 
sob n° 116.866, procede-se à presente averbação para constar que fica cancelada a 
hipoteca objeto do R. 12 (doze), em que é devedora SRR Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., em virtude da autorização dada pelo credor Banco Bradesco S.A • 

o I ( • I 

A Preposta Substi~'-cu.Ql:~t.X.tiev (Marli Ro~era de Oliveira). 
I 

R. 1414.412. S.C. do Sul, 1° de julho de 2015 . 
.PJ...IENN;IO FIDUCIÁRIA:- •Nos termos do aditivo objeto da Av. 13 (treze), procede-se ao 
presente registro para constar que a proprietária SRR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS L TOA, já qualificada, representada na forma do título, deu a parte ideal de 
60% do lrn:Svel desta matricula, a parte ideal de 60% do imóvel matriculado sob no 
22.921, neste ZJ Oficial de Registro e o irn:Svel matriculado sob n° 165.849, no 11° 

\ 

Oficial de Registro de lrn:Sveis de São Paulo (capital}, em alienação fiduciária, nos 
tennos da Lei n° 9.514197, a favor do BANCO BRADESCO S.A, também já qualificado, 
representado na forma do título, para garantia do saldo devedor no valor de 
R$37.532.423,31, que será pago em uma parcela, com vencimento em 25 de agosto de 
2015; as demais condições constam do tnulo; que a devedora apresentou a Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

(continua no verso) 
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da União, confirmada via internet em 19 de junho de 2015, a qual fica arquivada neste 2!' 
Oficial de Registro. • 

A Preposta Subs~~ ~"R.Ó.tO.DüX.U.ev (Marli Rome,ra de Oliveira). 

R. 1614.412. _ S.C. do Sul, 1° de julho de 2015. 
ALIENAClO FIDUCIÁRIA:- KConforme cédula de créd~o bancário - empréstimo- capital de 
giro n° 237/03391/2905, emitida na cidade do Rio de Janeiro-RJ, aos 25 de maio de 2015, na 
presença de duas testemunhas, protocolada e mlcrofllnada sob n° 116.888, procede-se 
ao presente registro para constar que a proprietária SRR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS L TOA, já qualificada, representada na forma do título, deu a parto Ideal de 
40°/• do imóvel desta matricula e a parte Ideal de 40% do Imóvel matriculado sob n° 
22.921, neste ~ Oficial de Registro, em allenaçlo fiduciária, nos termos da Lei n° 
9.614197, a favor do BANCO BRADESCO S.A, também já qualificado, representado na 
fonna do título, para garantia da divida no valor-R$30.000.000,00, que será pago em uma 
parcela, com vencimento em 27 de agosto de 2015; as demais condições constam do título; 
que encontra--se arquivada neste 2!' Oficial de Registro, em nome da devedora, a CertidAo 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à DMda Ativa 
da União, confirmada via internet ern19 de junho de 2015: 

A Preposta Subs~ ~:~~'- (Marli Romera de Oliveira). 

AV. 16/4.412. S.C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADITAMENTO:- ·conforme aditamento a cédula de crédito bancário - capiral de giro n° 
237/3391/2210, emitido em São Paulo (capital), aos 23 de dezembro de 2015, na presença 
de duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.203, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 14 
(quatorze), em virtude da prorrogação do prazo de vencimento da cédula objeto do referido 
registro, por mais 1.622 (mil, seiscentos e vinte e dois) dias, fixando seu vencimento para o / 
dia 1° de junho de 2020, passando as taxas de juros efetivas a serem de 0.2588000% a.m. e 
3,1500000% a.a., acrescida da atualização monetária de acordo com a variação do C DI; as 
demais alterações constam do tHulo; que as garantias inicialmente constituldas na cédula 
e/ou vinculadas à mesma permanecerão em pleno vigor até a final e integralliquidaçao de 
todas as obrigações assumidas na cédula e seus aditivos pela emitente, pelos avalistas e 
terceiros garantidores qualificados na cédula e/ou nos aditivos; que as avenças objetos 
deste aditivo não importam novação das obrigações estabelecidas na cédula; a emitente 
ratifica a sua obrigação, assumida na cédula, de pagar a dMda em dinheiro e reconhece a 
mesma como éerta, liquida e exiglvel no seu vencimento; que os efeitos, termos e condições 
deste aditivo retroagem à data de 25 de agosto de 2015; as partes ratificam, ainda, em todos 
os seus termos, as cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula aditada, 

(continua na ficha n° 6) 
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S. C. do Sul, 26 de dezembro. de 2016. 

inclusive as garantias constitufdas, não expressamente alteradas por este aditivo, conforme 
consta do título: (Valor para efeito de custas: R$12.510.807,77) , 

APreposta Subs~ax9.:~w~ (M!rli Romera de Oliveira). 

AV.17/4.412. S. C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
!ADITAMENTO:- "Conforme aditivo à cédula de crédito bancário - capiral de giro n° 
237/3391/2210, emitido em São Paulo (capital), aos 05 de julho de 2016, na presença de 
duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.205, procede-se à presente\ 
averbação para constaf que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 14 
(quatroze), aditada através da averbação no 16 (dezesseis), em virtude da prorrogaçao do 
prazo de vencimento da cédula objeto do referido registro, por mais 1.949 (mil, novecentos e 
quarenta e nove) dias, fi~ndo seu vencimento para o dia 05 de novembro de 2021; que foi 
concedido um perrodo de carência de cinco meses no pagamento do principal e encargos 
da divida, sendo a data do próximo vencimento alterada para 05 de janeiro de 2017; que 
foram incorporados o valor do principal e dos encargos relativos a parcela um, vencida em 
29 de fevereiro de 2016 ao saldo devedor, os quais s~rão diluldos nas. demais parcelas 
vincendas, passando o s~ldo devedor a representar o valor de R$45.016.899,13; as demais 
alterações constam do titulo; que as garantias constitufdas na cédula, no aditivo e/ou nos 
instrumentos a ela vinculados, permanecerão em pleno vigor até a final e integral liquidação 
de todas as obrigações assumidas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos a ela 
vinculados, pela emitente, pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, no 
aditivo e/ou nos instrumentos e ela vincul~do~ ; que as avenças objetos deste aditivo não 
importam novação das obrigações estabelecidas na cédula e/ou no aditivo; a emitente 
ratifica a sua obrigação, assumida na cédula, de pagar a divida em dinheiro e reconhece a 
mesma como certa, liquida e exigfvel no seu vencimento; as partes ratificam, ainda, em 
todos os seus termos, as cláusulas, itens e demais condiçõtls estabelecidas na cédula e/ou 
no aditivo, inclusive as garantias constituldas, não expressamente alteradas por este aditivo, 
conforme consta do titulo~ " (Valor para efeito de custas: R$15.005.633,04) 

A Preposta Subs~a,&lU;IQQQ..:uo....c-. (M!rli Romera de Oliveira). 

AV. 18/4.412. S. C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADITAMENTO:- "Conforme aditamento a cédula de crédito ba~cário - capiral de giro n° 
237/03391/2905, emitido em sao Paulo (capital), aos 23 de dezembro de 2015, na presença 
de. duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.202, procede-se à prese11te 

· averbação para constar que fica aditada a alienaçao fiduciária registrada sob n° 15 (quinze), 
em virtude da prorrogação do prazo de vencimento da cédula objeto do referido registro, por 
mais 1.622 (mil, seiscentos e vinte e dois)· dias, fixando seu vencimento para o dia 1° de 
junho de 2020, passando as taxas de juros efetivas · a serem de 0.2588000% a.m. e 

(continua no verso) 
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3,1500000% a. a., acrescida da atualização monetária de acordo com a variação do C DI; as 
demais alterações constam do titulo; que as garantias iniciálmente constitufdas na cédula 
e/ou vinculada,s à mesma permanecerão em pleno vigor até a final e integralliquidação'de 
todas as obrigàções assumidas na cédula e seus aditivos pela emitente, pelos avalistas e 
terceiros garantidores qualificados na cédula e/ou nos aditivos; que as avenças objetos 
deste aditivo não impor.tam novação das obrigações estabelecidas na cédula; a emitente 
ratifica a sua obrigação, assumida na cédula, de pagar a dMda em dinheiro e reconhece a 
mesma como certa, lfquida e exigível 1no seu vencimento; que os efeitos, termos e condições 
deste aditivo retroagem à data de 27 ae agosto de 2015; as partes ratificam, ainda, em todos 
os seus termos, a~ cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula aditada, 
inclusive as garantias constituídas, não expressamente alteradas por este aditivo,.conforme 
consta do título." (Valor para efeito de custas: R$15.113.198,85) 

A Preposta SubSti~~ (Marli Romera de Oliveira). 

AV.19/4.412. S. C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADITAMENTO:- "Conforme aditivo à cédula de crédito bancário - capiral de giro no 
237/03391/2905, emitido. em São Paulo (capital), aos 05 de julho de 2016, na presença de 
duas testemunhas, . protocolado e microfilmado sob n° 123.204, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 15 (quinze), 
aditada através da averbação n° 18 (dezoito), em virtude da · prorrogação do prazo de 
vencimento da cédula objeto do referido registro, por mais 1.949 (mil, novecentos e quarenta 
e nove) dias, fixando seu vencimento para o dia 05 de novembro de 2021; que foi concedido 
um período

1 
de carência ·de cinco meses no pagamento do principal e encargos-da divida, 

sendo a data do próximo vencimento alterada para 05 de janeiro de 2017; que foram 
incorporados o valor do principal e dos encargos relativos a parcela um, vencida .em 29 de 
fevereiro de 2016 ao saldo devedor, os quais serão diluídos nas demais parcelas vincendas, 
passando o saldo devedor a representar. o valor de R$36.320.651 ,22; as demais alterações 
constam do· título; que as garantias constituldas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos 
a ela vinculados, permanecerão em pleno vigor até a final e integral liquidação de todas as 
obrigações assumidas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela 
emitente, pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, no aditivo e/ou nos 
instrumentos e ela vinculados; que as avenças objetos deste aditivo não importam·novação 
das obrigações· estabelecidas na cédula e/ou no aditivo; a emitente ratifica a sua obrigação, 
assumida .na cédula, de pagar a dívida em dinheiro e reconhece a mesma como certa, 
líquida e exigível no seu vencimento; as partes ratificam, ainda, em todos os seus termos, as 
cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula e/ou no aditivo, inclusive as 
garantias cons~tufdas, não expressamente alteradas por este aditivo, conforme consta do 
tttulo." (Valor para efeito de custas: R$18.160.325,61) 

~ro.i.ev (Marli Romera de Oliveira). 
(continua na ficha n° 7) 
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AV. 2014.412. S. C. do Sul, 10 de agosto de 2017. , · 
ADITAMENTO:- "Conforme aditivo à cédula de créd~o -bâncário - c~pital de giro n° 
237/03391/2905, emitido em São Paulo (capital), aos 30 de março de 2017, na presença de 
duas testemunhas, protocolado e nicrofllmado sob n° 126.283, em 27/07/2017, procede
se à presente averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob 
n° 15 (quinze), ad~da através das averbações nOs 18 e 19 (dezoito e dezenove), em virtude 
da concessão de um perfodo de carência de cinco meses no pagamento do principal da 
dMda; em razão do perfodo de carência concedido pelo credor, a data do vencimento da 
próxi.mo parcela de principal e encargos fica alterada para 05 de outubro de 2017, ressalvado 
que durante o perkxto de carência haverá pagamento de juros; que foram incorporados ·o 
valor do principal e dos encargos relativos a parcela um, dois e três vencidas 
respectivamente em 05 de janeiro de 2017, 06 de fevereiro de 2017 e 06de março de 2017, 
ao saldo devedor, os quais serão diluklos nas demais parcelas vincendas, passando o saldo .. 
devedor a representar o valor de R$40.836.364,09; as demais alterações constam do titulo; 
que as garantias constitufdas na cédula, nos aditivos e/ou nos instrumentos a ela vinculados, 
pennaflecerAo em pleno vigor até· a final e integral liquidação de todas . as obrigações 
assumidas na cédula, nos aditivos e/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela em~ente, 
pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, nos aditivos e/ou nos 
instrumentos e ~a vinculados; que as avenças objetos dest~ aditivo não importam novação 
das obrigações estabelecidas na cédula e/ou nos aditivos; a emitenté ·ratifica a ·sua 
obrigação,. assumida na cédula, de pagar a divida em dinheiro e reconhece a mesma como 
certa, Uquida e exigfvel no seu vencimento; as partes ratificam, ainda, em todos os seus 
termos, as qláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula e/ou nos aditivos, 
inclusive as··garantias .constituklas, não expressamente afteradas ·por este aditivo, conforme 
consta do trtuto: (Valor para efeito de custas: R$20.418.182,04) 

APreposta su~~ (Marti RomeradeOiiveira). 

AV. 21/4.412. S. C. do Sul, 24 de agosto de 2017. . 
ADITAMENTO:- ·conforme aditivo à -cédula de crédtto bancário - capital de giro· n° 
2371339112210, emitido em sao Paulo (capital), aos 30 de março de 2017, na presença de 
duas testemunhas, protocolado e nicrofllmado sob n~ 126.246, em 25107/2017; procede
se à presente averbaçao· para constar que fica aditada a alienaçao fiduciária registrada.sob 
n° 14 (quatorze), ·ad~da -~través das averbações nOs 16 e 17 (dezesseis e ctezessete), em 
virtude da concessão de, um perkxto de carência de cinco·meses no pagamento do principal 
da dMda; em razão do perkxlo de carência concedido pelo credor, a data do vencimento da 
próxima parcela de' principal e encargôs fica alterada para 05 de outubro de 2017, ressalvado 
que durante o· perkxto de carência haverá pagamento de juros; que foram incorporados o 
valor-do. principal e dos encargos relativos as parcelas um a três vencidas r;espectivamente 
em 05 de janeiro de 2017, 06 de fevereiro de 2017 e 06 de março de-2017, ao saldo devedor, 
os quais serão dilurdos nas demais · parcelas vincendas, passando o -saldo devedor a 

· {éOntinua no verso) 
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representar o valor de R$50.613.808,43; as demais alterações constam do titulo; que as 
garantias constituidas na çédula, nos aditivos e/ou nos instrumentos a ela vinculados, 
permanecerão em pleno vigor até a final e integral liquidação de todas as obrigações 
assumidas na cédula, nos aditivos e/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela-emitente, 
pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, nos aditivos e/ou nos 
in-strumentos e ela vinculados; que as avenças objetos deste aditivo não importam novação 
das obrigações estabelecidas .. na cédula e/ou nos aditivos; a emitente ratifica a sua 
obrigação, assumida na cédula, de pagar a dMda em dinheiro e rec'onhece a mesma como 
certa, liquida e exiglvel no seu vencimento; as partes ratificam, ainda, em todos os seus 
termos, as cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula e/ou nos aditivos, 
inclusive as garantias constituldas, não expressamente alteradas por este aditivo, conforme 
consta do t~ulo." (Valor para efeito de custas: R$25.306.904,21) 

A Preposta Substi~<»&:JQ..d.sLo~(Á,(Marti Romera de Oliveira). 

AV. 22/4.412. S. C. do Sul, 23 de abril de 2018. 
INSCRIÇAO MUNICIPAL:- ·conforme requerimento finnado nesta cidade, aos 06 de março 
de 2018, pela proprietária SRR Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por seu 
sócio administrador Sergio Habib, com firma reconhecida pelo 23° Tabelionato de Notas de 
São Paulo (capital), e tendo em vista a certid~o n° 12812018, expedida aos 10 de abril de 
2018, pela Prefeitura M.micipallocal, no processo administrativo n° 3.557n9, protocolados 
e nicrofilmados sob 0° 129.590, em 27/0312018, procede-se à presente averbação para 
constar que atualmente o imóvel desta matricula, está cadastrado na Prefeitura M.micipal 
local, conforme inscrição n° 02.025.0052." 

A Preposta Subs~rutS1,;~~o.. (Marli Romera de Oliveira). 

R. 2314.412. S. C. do Sul, 23 de julho de 2018. 
DP&kJ EM PAGAMENTO:- ·conforme escritura de confissão de dMda, daçao de imóveis 
em pagamento e outras avenças, lavrada nas notas do 'l' Tabelionato de Osasco-SP, aos 
20 de junho de 2018, páginas 311/333, do livro 1.401, subscrita pelo Tabelião Substituto José 
Otavio Ortolan de M.mno, protocOlada e nicrofilmada sob n° 130.899, em 2810612018, 
SRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada, representada na forma 
do ttulo, transmitiu a titulo de daçao em pagamento ao BANCO BRADESCO S.A., também 
já qualificado, repres·entado na ~rma do título, o imóvel desta matricula, pelo valor de 
R$34.380.184,24; ·que encontra..:Se arquivada no Tabelionato de Notas, em nome da' 
transm~ente, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Déb~os Relativos aos Tributos 
Federais e à Divida Ativa da Uniao, conforme consta do titulo. • 

I 
I 
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[...___4_.4_12----'] ...__[ _a___,] S. C. do Sul, 23 de julho de 2018. 

A Preposta Su~~ (Marli Romera de Oliveira). 

AV. 2414A12. , S.C. do Sul, 23 de julho de 2018. 
CANCELAMENTo:- •Nos termos da escritura objeto do R. 23 (vinte e três), procede-se à 
presente averbaçao para constar que fica cancelada a alienaçao fiduciária objeto do R. 14 
(quatorze), em que é devedora SRR E~reendimentoa Imobiliários Ltda., em virtude da 
autorização dada pelo credor Banco Bradesco S.A • 

A Preposta Subs~~&L.. (Mar1i Romera de Oliveira). -
AV. 2514.412. S.C. do Sul, 23 de julho de 2018. 
CANCELAMENTO:- "Nos termos da escritura objeto do R. 23 {vinte e três}, procede-se à 
presente averbaçao para constar que fica cancelada a alienação fiduciária objeto do R. 15 
(quinze), em que é devedora SRR E~reendfmentoa Imobiliários Ltda., em virtude da 
autorizaçao dada pelo credor Banco Bradesco S.A" 

A Preposta Subs~ ·c~ (~r1i Romera de Oliveira). 

J~t___- ---'-------~J 
oficial. ..... : R$ 30,69 CER11FICA , em forma reprográfica, nos termos do§ 1° do art.19 da Lei 
Estado.······: R$ 8 • 72 6015/73, que dos livros de registros deste Registro Irrobiliário, consta 
IP~;-". ·~R$ 5

' 
97 que o imóvel matriculado _w n° 4412 _, tem sua situação com 

R • ·~ .. : R$ 1, 62 ~ - d -
Trib. ~· •. : R$ 2 , 11 referência à alienações, constituições de onus reais, citaçoes e açoes 
Ao Município.: R$ 1, 62 reais e pessoais reipersecutórias, integralmente noticiadas na presente 
Ao Min.Púb. · · : R$ 1 ·47 xerocópia, desde 16/07/1974, data da instalação deste Registro 
Total.··· ·· ··' R$ 52 • 20 Irrobiliário-; desmembrado do 10 Registro Irrobíliario desta comarca, até 

2.• OFICIAL DE REGISTRO DE \MOVEIS E A.~EXOS 
Rogério Ferreira de Carvalt:,_o 

f Escrevente Autorizado 
São Caetano do Sul-SP 

a presente data. Caso esta certidão seja utilizada para a lavratura de 
escritura, será válida por 30 dias, a partir da d tcl e s edição, nos 
termos do item 12, letra "d", capitulo 14, s e Se iço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça . 

São Caetano do Sul-sP, 23 de julho de 2018. 
Rogéri erreira de <)irwlho 

Escre eme..Auwrizado 
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REPUSc.CA cEDERAT VA 

/ 

I 

CERTIDÃO 
ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO, Escrevente Autorizado do 20 Registro de Irróveis ~ 
e Anexos Cle São Çaetano do Sul, Estado de São Paulo, CERTIFICA, atendendo pedido / 
verbal de pessoa interessada, que revendo os livros deste Registro, a seu cargo, d~__./ 
verificou constar o seguinte: ~--7_:; 

'· 

·LIVRO N .o 2 - REGISTRO GERAL 2.o Cartório de Registro de Imóveis 
j 

r~~=-2_M2_a_~9-~2-ul_la=---J) [~---~-i~-~-a--~1 
Comarca de São Caetano do Sul 

Estado de São Paulo 

S.C. do Sul,22 de setembro de 19 98. 

IMÓVEL:- "Um terreno, situado na Av. Guldo Allbertl, nesta çidade e comarca de São 
Caétano do Sul, com a seguinte descrição_: começa no ponto A, no alinhamento predial 
ímpar da Av. Guido Aliberti na divisa com o imóvel de n° 41 da Rua Alagoas, objeto da 
inscri_ção municipal n° · 02.025.057, pertencente a Revendedora Ford - Mercantil São ' 
Caetano, seguindo por esta lateral numa distância de 9,82m (nove metros e oitenta e dois 
centímetros) e com rumo de 15° 6' NE até atingir o ponto B, inicio de uma curva, com raio 
de 18,00m (dezoito metros) e desenvolvimento de 4,10m (quatro metros e dez 
centímetros): até encontrar : o ponto C, fim da referida curva, seguindo ainda pelo 
alinhamento ~eral da citada avenida, na distância de 38,15m (trinta e oito rri,etros e ·quinze 
centímetros) e com rumç:> de 26° 57' NE, até encontrar o .Ponto O, que é a divisa com o 
imóvel pertencer;~te a Eletropaulo, objeto da inscrição municipal n° 02.025.054; daí segue 
na distância de 56,~1m (cinquenta e seis metros e vinte e um centlmeJros) e com rumo de 
66° 02' NE até atingir o ponto E,. daí segue n~ distância de 16,88m (dezesseis metros e 
oiten~a ·e oito centímetros) e com rumo de 73° 39' SE, até. atingir o ponto F, divisa também 
com o outro imóvel pertencente a autora, com inscrição n° 02.025.073, dai segue na 
distância de 29,91m (vinte e nove metros e noventa e um centfmetros} e com rumo 26° 26' 
SW até encontrar o ponto G, deste segue na distâ'ncia de 21 ,32m (vinte e um metros e 
trinta e dois centífTletros) e com_ rumo 69° 11' SW até atingir o· ponto H, daí segue na 
distância de 13,35m (treze metrós e .trinta e cinco centrmetro~} e com rumo 89° 42' SW até 
atingir o ponto I. deste segue na distância de 17,93m (dezessete metros e noventa e três 
centfmetros) e com rumo 60° 31 SW até encontr-ar o ponto J, dai segue na distância de 
16,06m (dezesseis metros e seis centfmetros) e com rumo 15° 52' SW até encontrar o 
ponto K, daí segue co~ a distância de 38,00m (trinta e oito metros) e com rumo 51° 18' SE 
até encontrar o ·ponto L, que faz divisa com~ o imóvel situado na Rua Alagoas, .41, 
pertencente a Revendedora Ford - Mercantil São Caetano, objeto da inscrição municipal n° 
02.025.057, daí segue na distância de ~~70m (cinquenta e quatro metros e setenta 
centímetros) e com rumo 71° 47' N'Af por esta divisa até encontrar novam~nte o ponto A, 
onde teve inicio a presente descri~ , encerrando assim uma área de 2.679,01m2 .• (dois 
mil, seiscentos e setenta e novem se um decímetro quadrado), estando cadastrado na 
Prefeitura Municipal local, confor e I scrlção n° 02.025.052". 
PROPRIETÁRIO:- (não consta m i ude de se tratar de usucapião). 
REGiSTRO ANTE m virtude de se tratar de usucapião). 

I 

o Oficial Substi 

/ 
R. 1/22.921. S .. o Sul/ 22 de setembro de 1.998. 
USUCAPIÃO:- "Em c ·mento o mandado ~e registro, expedido aos 20 de agosto de 
1.998, pelo MM. Juiz de Direito da 48 vara cfvel e cartório respectivo desta comarca, Exmo. 
Sr. Dr. Adalberto Montes, nos autos de usucapião, movida por ZF do Brasil ',S.A., processo 
n° 925/96, protocolado e microfilmado sob n° 45.989, procede-se o presente registro 
para constar ;que o domlnlo do Imóvel .d~~ta matricula, foi declarado à favor de ZF' DO 

(continuá ·.no verso) 
/ 
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BRASIL S.A., sediada nesta cidad , a Rua Serador Vergu~lro, Q0 428. Centro, inscrita no 
CGC/MF sob n° 59.280.685/00Q -10 nos termos da r. sentença prolatada aos 22 de junho 
de 1.998, no referido " . de R$356.941 ,9o: atualizado pelo UFESP importa 
em R$376.930,65). i 

R. 2/22.921. . éfo Sul, 09 de janeiro de 2.001. 
VENDA E COMPRA:- "Conforme escritura de venda e compra, de 23 de novembro He 
1.999, páginas 2 a 12, do livro 3.070, subscrita pelo Escrevente Habilitado Cláudio Augusto · 
Gazeto, re-ratificada por escritura de 22 de dezembro de 2.000; páginas 107/112, do livro 
1.024, subscrita pela Tabeliã Maria Elena Castagnoli Costa Neves, ambas lavradas nas 
notas do 17° Tabelionato de São Paulo (capital),' protocoladas e rrillcrofilmadas sbb n° 
52.950, ZF DO BRASIL S.A., já qualifiCada, representada na forma do titulo, transmitiu a 
título SRR EMPREENDIMENiOS IMOBILIÁRIOS L TOA., com sede na Travessa do 
Ouvidor, n° 7, 5° andar, parte, Centro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ., inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 03.474.172/0001-95, representada na forma do titulo, o terreno desta 
matricula, pelo preço de R$218.300,00, com V.V. de R$417.081,05; que a vendedora 
apresentou a·CND n° 073902000· 1639002, expedida pelo INSS, aos 09 de novembro de 
2.000, e a Certidão Positiva d ributos. e Contribuições Federais, administrados pela 
Secretaria da Receita e , efeitos ... de negativa, sob n° E • 3.832.934, expedida 
aos 12 de julho , e a apresentada por .cópia reprográfica, devidamente 
autenticada, as quais fi . a n 2° Oficial de Registro." 

O Oficial Substi 

R. 3/22.921. S. C. d , 5 de junho de 2002. 
I 

HIPOTECA:- "Conform critur 1 amento e ratificação da constituição de hipoteca, 
lavrada nas notas do 13° Ta elionato de São Paulo (capital), aos 28 de maio de 2002, 
folhas 021, do livro 3.352, subscrita pelo Tabelião Avelino Luis Marques, protocolada e 
microfilmada sob n° 57.576, procede-se ao presente registro para constar que a 
proprietária SRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada, 
representada na forma do titulo, na qualidade de interveniente prestadora da garantia 
hipotecária, deu o Imóvel desta matricula, Juntamente com mais cinco Imóveis, em 
primeira, única e especl~l hipoteca e sem concorrência, a favor do BANCO PSA 
FINANCE BRASIL S.A., instituição financeira, com sede .em São Paulo (capital), na Rua 
Engenheiro Francisco Pitta Brito,·n° 125, Bairro Santo Amaro, inscrito no CNPJIMF sob n° 
03.502.961/0001-92, representado · no fonna do titulo, ·para garantia do saldo devedor 
apurado nos termos dos contratos mencionados no presente titulo e suas respectivas 
altera~s. quer q~anto ao principal da divida, quer quanto a seus acessórios, no valor de 

(continua na ficha. n° ~) 
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( 

Matrícula ficha 
ESTADO DE SÃO PAULO ~'"G 

~ 
..___ _22_.92_1 __,) [.....__2 ----J) S. C. do Sul, 25 de junho de 2002. 

(continuação da ficha n° 1) 
R$17.833.542,00, bem como juros de mora a razão de 1% ao mês com vencimento em 10 
(dez} 'anos a ~ntar da data do tftulo; que a :devedora apresento~ a CNO n° 030952002· 
17003010, expedida pelo INSS, e maio de 2002, e a Certidão Negativa de Débitos 
de Tributos e Contribuições F x ida aos 21 de maio de 2002, as quais ficaram 
arquivadas no Tabelionato de · ·condições constam do titulo." 

AV. 4/22.921. ui, 11 de outubro de 2005. 
ADITAMENTO:- "Confor · a de aditamento e ratificação da constituição de 
hipoteca, lavrada nas notas do 13° Tabelionato de São Paulo (capital}, aos 19 de agosto de 
2005, páginas 363/380, do livro 3.564, subscrita pelo Tabelião Interventor Paulo 
Tupinambá Vampré, protocolada e microfilmada sob n° 68.533, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditado, retificado e ratificado o R. 3 (três) para constar 
o seguinte: que ficam retificados os limites m~ntantes da concessão de linha de crédito, por 
prazo indeterminado, no montante de até R$86.000.000,00, para aquisição de vefculos 
automotores novos da marca<~ Citroen »,e 'de até R$10.000.000,00, para a aquisição de 
peças de reposição para vefculos automotores da marca « Citroen >>; que fica prorrogada 
a hipoteca incidente sobre o imóvel dest~ 'matricula, pêlo prazo de 20 (vinte) anos, nos 
termos do ai-ligo 1.485 do Código Civil Brasileiro; que a abertura de crédito, bem como a 
constituição de garantia hipotecária e todas as obrigações, cláusulas e condições previstas 
e pactuadas na presente escritura são celebradas em caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes· e seus sucessores, a qualquer trtulo, e a tolerância quanto ao 
descumprimento de ~ma ou mais cláusulas da presente escritwa não significará novação, 
valendo tão somente em caráter isolado, como mera liberalidáde, e finalmente, a nulidade 
de uma ou mais disposições da presente escritura, no todo ou em parte, não implicará na 
qualidade das demais devidamente válidas, que continuarão a produzir seus devidos e 
legais efeitos; que o presente instrumento ficará rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ·nas seguintes hipóteses: 
término, por qualquer motivo, da concessão ou rescisãp, resolução, resilição ou distrato 
dos contratos unificados e seus eventuais aditivos: que este instrumento e os direitos dele 
decorrentes não poderão ser cedidos ou transferidos, a qualquer tftulo, pela devedora, sem 
prévia e expressa anuência, por escrito, do credor, que por sua vez poderá ceder os seus 
direitos decorrentes desse instrumento livremente; que a abertura de crédito, bem como a 
constituição de garantia hipotecária e todas as obrigações, cláusulas e condições previstas 
e pactuadas na presente escritura são celebradas em caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes e seus sucessores a qualquer tftulo, e a tolerância quanto ao 
descumprimento de um ou mais cláusulas da presente escritura não significará novação, 
valendo tão somente ·em caráter isolado, como mera liberalidade, e finalmente, a nulidade 
de uma ou mais disposições da presente escritura, no todo ou em parte, não implicará na 

(continua no verso) 
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~. . Ferre1r8 

RogénO te Autorizado 
Escreven do Sui-SP 
são caetano 

qualidade das demais devidamente válidas, que continuarão a produzir seus devidos e 
legais efeitos; que a devedora apresentou a Certidão Negativa de Débito - CND n° 

· 049422005-1700301 O, emitida pelo I SS, aos 11 de julho de 2005, e a Certidão Negativa 
de Débitos de Tributos e C pbu' Federais, emitida aos 15 de junho de 2005, as 
quais ficaram arquivadas n Ta io at de Notas, conforme consta do titulo; as demais 
condições constam do título." 7'-_,_.-,:::::.,... 

AV. 5/22.921. .C. do Sul, 22 de novembro de 2006. 
ADITAMENTO:- "Conforme escritura de hipoteca, aditamento e ratificação, lavrada nas 
notas do 3° Tabelionato de São Pau~o (capital), aos 09 de outubro de 2006, folha 327, do 
livro 2.332,-subscrita pelo Substituto do Tabelião Jorge Luis Ferreira, apresentada por 
certidão de 16 de outubro de 2006, protocolada e microfilmada sob n° 72.004, procede
se à presente averbação para constar que fica aditado, retificado e ratificado o R. 3 

I (três) para constar 0 seguinte:. que OS limites montantes da concessão de linha de crédito 
passa a ser de até R$58.000.000,00, para aquisição de velculos automotores novos da 
marca « Citrõen », e de até R$12.000.000,00, para a aquisição de peças de reposição 
para veículos automotores da marca << Citrõen >>; que fica prorrogada a hipoteca incidente 
sobre o imóvel desta matricula, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos; as demais con.dições 
constam do título; que a devedora apresentou a Certidão Negativa de Débito - CND n° 
-042492006-17003010, emitida pelo INSS, aos 07 de junho de 2006, e a Certidão Conjunta · 
Negativa de Débito relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo 
Ministério da Fazenda- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita 
Federal, aos 19 de maio de 2006, as quais ficaram arquivadas no Tabelionato de Notas." 

A Escrevente Autorizada, ~ ~~~ Marli Romera de Oliveira). 

AV. 6/22.921. S. C. do Sul, 22 de agosto de 2007. 
CANCELAMENTO:- ·conforme escritura de hipoteca, aditamento e ratificação, lavrada nas 
notas do 3° Tabelionato· de São Paulo (capital), aos 31 de julho de 2007, folhas 323, do 
livro 2.384, subscrita pelo Substituto do Tabelião José Trevisan Riva, protocolada e 
microfilmada sob no 74.786, proce e-se à presente averbação para constar que fica 
cancelada a hipoteca objeto do tr , em que é devedora SRR Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., em virtude a tori ção dada pelo credor Banco PSA Flnance 
Brasil S.A." 

(continua na ficha n° 3) 
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S. C. do ~ui, 16 de outubro de 2007. f 
! 

(Gontinuação da ficha n° 2) ·,. 

R. 7/22.921 . ' S. C. do Sul, 16 de outubro de 2007. 
ALIENACAO FIDUCIÁRIA:- "Conforme instrumento particulat de abertura de limite de 
crédito de capital de giro e outras avenças, celebrado em Osasco-SP, aos 10 de setembro 
de 2007, na presen'ça de_ duas testemunhas, com firmas reconhecidas pelos 19° e 22° · 
Tabelionatos de Notas de São Paulo .. (capital), protocolado e microfilmado sob n° 
75.119, procede-se ao presente registro para constar que a proprietária SRR 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TOA., localizada na Avenida Mofarrej n° 1.024, 
em São Paulo (capital), inscrita no CNPJ/MFsob no· 03.474.172/0001-95, representada na 
forma do título, deu o i'móvel desta rt;1a'tricula, o imóvel matriculado sob n° 4.~12, neste 
2° Oficial de Registro e mais cl,nco Imóveis pertencentes a outras circunscriÇões, em · 
alienação fiduciária, a favor do BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede 
no núcleo administrativo denominado "Cidade qe Deusw, s/n°, Vila Vara, em Osasco-SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-12, representada na forma do trtulo, para 
garantia de uma única linha de crédito; na modalidade denominada capital de giro, até o 
valor de ,R$40.000.000,00, pelo prazo de 66 {sessenta .~ seis) meses, encargos Pós-fixado: 
parâmetro reajuste - CO I, percentual parâmetro 100, perlodo de flutuação diária, taxa de 

_,juros de 1 ,20% a.a., de acordo com critérios próp~ios do credor, para a concessão de 
' crédito, incluindo a outorga de garantias, diante dos termos e condições previstas no título, 
sendo que os valores oriundos da presente abertura serão disponibilizados mediante 
emissão de cédul~s de crédito bancário pelas empresas Autofrance Com e Serviços Ltda., 
inscrita no CNPJIJJF sob n° 70.176.516/0001-:77, Cambraia e Rosa Comércio·de Veículos 
E, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.829.861/0001-40, /Carfrance Ltda., inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 41.920.521/0001-44, Etoile Distr de Veics Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 
03.843.720/0001-07, Francecar Comércio de Veículos, Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 
67.570.598/0001-25, Saint Gennain Distribuidora de Veículos, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
68.817.287/0001-80, Saint Martin 'Distribuidora de Veiculas, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
03.761.346/0001-09, Saint Michel Dist de Veiculas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 
64.052.897/000~-80, Saint Moritz Dist de Veic e Servs Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n° 
00.819.488/00ó1-83 e Avenue Distribuidora de Vefculos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nl? 
07.989.018/0001-0i, todas integrantes do Grupo SHC e todas localizadas na Avenida 
Mofarrej n° 1.02.4, ·em São Paulo (capital), ao Banco Bradesco S.A.; que ~mpareceram no 
título como avalistas e devedores soll~ários Sergio Habib e,sua muiher Sandra Habib, 
qualificados .no tftulo, declarando-se cientes e de.plerio acordo com todos os seus termos, 
responsabilizando-se incondicionalmente com as empresas supra, pelo total cumprimento 
de todas as obrigações, pecuniárias ou não, por ela assumidas em razão do presente . 
instrumento e CGB'§, emitidas em razão do 1presente instrumento; as ' demais condições 
constam do titulo; que e devedora apresentou' a Certidão Negativa de Débitos Relativos às · 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros n° 099192007~17001070, expedida aos 26 
de julho de~ 200~ e a Certidão Conjunta . Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa dà União, expedida aos 28 de setembro de 2007, ambas pela 

' Secretaria da Receita Federal do Brasil, confirmadas via internet em 16 de outubro de 
2007, as quais ficam arquivadas neste 2° Oficial de Registro." 

. !{continua no verso) 
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2.' Of;C\1\l OE REG\S1RO DE ~~~ó~~~~~~S 
Rogério Ferreira torizado 

Escrevente Au Sul-SP 
São Caetano do / 

A Escrevente Autorizada,ctA.~ ·~~~ (Marli Ro~era de Oliveira}. 
__,/' I 

AV. 8122.921. S.C. do ~ui, 05 de dezembro de 2011. 
ADITAMENTO:- MConforme segundo aditamento ao instrumento particular de abertura de 
limite de crédito e outras avenças. celebrado em Osasco-SP, aos 10 de agosto de 2010, na 
presença de duas testemunhas, com firmas reconhecidas pelos 12° e 14° Tabelionatos de 
Notas de São Paulo (capital), protocolado.e.mlcrofllmado sob n° 97.167, procfode-se à 
presente averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 7 
(sete), consignando-se que foi alterado o valor da linha de crédito de capital de giro aberta 
por meio do acordo de R$4Õ.OOO.OOÓ,OO para,R$63.000.000,00, objetivando a concessão 
de novo empréstimo na referida modalidade de capital de giro, mediante a emissão de uma 
Cédula de Crédito Bancário- Empréstimo de Capiral de Giro n° 237/3391/2129, em favor 
do Bradesco, por uma das empresas do Grupo SHC, sendo as seguintes as caracterfsticas 
da operação a ser concedida, sem prejuízo das garantias reais e pessoais constituídas no 
acordo e aditivo: (i) 'prazo de 36 (meses): (ii} encargos: Pós-fixado·, Parâmetro Reajuste • 
CO I; Percentual do Parâmetro - 1 00%; Per!odo de Flutuação - Diária: (iii) taxá de juros: · 
0,25% a.m. e 3,0416% a.a.; que ficou estabelecido entre as partes que as caracter!sticas 
das operações de empréstimos originalmente estabelecidas no acordo permanecem 
inalteradas; que por conta das alterações ajustadas entre as partes, o prazo de vigência do 
acordo ficou prorrogado pdr mais três meses, fixando a data do seu vencimento para 04 de 
novembro de 2010, sendo que eventual renovação .do limite após decorrer o prazo 
estabelecido fica condicionado a análise pelo Bradesco dos demais aspectos negociais e 

' crediticios que envolvem esta operação e a elaboração de aditivo contratual entre as 
partes; as demais condições constam -do titulo; as partes ratific~m os termos e as . 
condições negociadas no acordo que não foram alteradas pelo presente aditivo, conforme 
consta do título; que a devedora apresentou as Certidões da Previdência Social e de 
Tributos Federais e à Olvida Ativ.a da União, confirmadas via internet em 03 de novembro 
de 2011, as quais .ficam arquivadas neste 2° Oficial de Registro." (Valor .. para efeito de 
custas: R$12.600.000,00) · · 

A Pre~osta Substit~ DJJ... )(; d.toQ·~ev (Marli Romera de Oliveira}. 

AV. 9/22.921. S. C. do Sul, 16 de julho de 2014. 
CANCELAMENTO:- "Conforme cédula de crédijo bancário- empréstimo- éapital de giro n° 
.237/3391/2210, emitida em São Pau.lo (capital), aos 22 de outubro de 2012, aditada por 
instrumento particular, celebrado em São Paulo (capital), aos 20.'de fevereiro de 2014, com 
firmas reconhecidas pelos 2° Tabelionato de Notas de .Osasco·SP e 14° Tabelionato de 
Notas de São Paulo (capital}, protocolados e, microfilmados sob n° 110.495, procede-se 
à,presente averbação para constar que fica cancelada a alienação fiduciária objeto R. 7 
(sete), em q.ue é devedora SRR Empreendimentos Imobiliários Ltda.,, em virtude da · 

· .. (continua na ficha n° 4) 
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' CNS N° 11 .266-4 V..:::, 

S. C. do Sul, 16 de julho de 2014. 

(continuação da ficha n° 3) 
autorização dada pelo credor'Banco Bradesco S.A." ' 

A Preposta Substit~~'R.daü~·~ (Marli Romera de Oliveira). 

R. 10/22.921. S. C. do Sul, 16 de julho de 2014. 
HIPOTECA:- "Nos termos da cédula de crédito bancário e instrumento particular objetos da 
Av. 9 (nove), procede-se ao presente registro para constar que a proprietária SRR 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada, representada na forma do 
título, deu o imóvel desta matricula, o imóvel matriculado sob n° 4.412, neste 2° Oficial 
de Registro e o imóvel matriculado sob n° 165.849, no 11° Oficial de Registro de 
Imóveis de São Paulo {capital), em hipoteca de primeiro grau, a favor do BANCO 
BRADESCO S.A., também já qualifiçado, para garantia do empréstimo contrafdo por SNS 
Automóveis Ltda., com end~reço na Rod. BR-101 , KM 283 SLB 104, Bairro Novo Brasil, em 
Cariacica-ES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.122.071/0001-83, no valor de 
R$54.000.000,00, que será pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, as taxas de 
juros de 0,30% a.m. e 3,66% a.a., com vencirriento da primeira em 22 de novembro de 2013 
e da última em 23 de outubro de 2017, sendo cada uma no valor de R$1.125.000,00; as 
demais condições constam do trtulo; · que . a devedora apresentou as Certidões da 
Previdência Social e de Tributos Federais e à Divida Ativa da União, confirmadas via 
internet em 04 de julho de 2014, as quais ficam arquivadas neste 2° Oficial de Registro.~ 

A Preposta Substit~ ~~eLo-~~ c... (Marli Romera de Oliveira). 

AV.11/22.921. S.C. do Sul, 1° de julho de 2ô1s. 
CANCELAMENTO:- ·conforme aditivo à cédula de cédito bancário empréstimo - capital de 
giro - n° 237/3391/2210, emitido em São Paulo (capital); aos 27 de maio de 2015, na 
presença de duas testemunhas, com firmas reconhecidas pelos 2° Tabelionato de Notas de 
Osasco-SP e 14° Tabelionato de Notas de São Paulo (capital), protocolado e nicrofilmado 
sob n° 11.5.866, procede-se à presente averbação para consta~ que fica cancelada a 
hipoteca objeto do R. 10 (dez), em que é devedora SRR Efll)reendlmentos lmoblllãrios 
Ltda., em virtude da autorização dada pelo credor Banco Bradesco S.A. u 

A Preposta Subs~o..úÀ ~M.tO.Qú5U.iCv (Martí Romera de Oliveira). 

R. 12/22.92{ ' S.C. do Sul, 1° de julho de 2015. 
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA:- "Nos termos do aditivo objeto da Av. 11 (onze), procede-se ao 
presente registro para constar que a proprietária SRR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS L TOA., já qualificada, reprêsen~da na forma do titulo, deu a parte ideal de 

(continua no verso) 
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60% do Imóvel desta matricula, a parte Ideal de 60% do imóvel matriculado sob n° 
4.412, neste ~ Oficial de Registro e o Imóvel matriculado sob n° 166.849, no 11° 
Oficial de Registro de Imóveis de Slo Paulo (capital), em allenaçio fiduciária, nos 
tenros da Lei n° 9.614197, a favor do BANCO BRADESCO S.A., também já qualificado, 
representado na fonna do título, para garantia do saldo deVedor no valor de 
R$37.632.423,31, que será pago em uma parcela, com vencimento em 25 de agosto de 
2015; as demais condições constam do título; que a devedora apresentou a Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, confirmada via internet em 19 de junho de 2015, a qual fica arquivada neste 2° 
Oficial de Registro." · -

A Preposta Subs~ ~ ~ (Marii Romera de Olivei~a). 

R.13122.921. S. C. do Sul, 1° de julho de 2015. 
ALIENICAO FIDUCIÁRIA:- "Confonne cédula de crédito bancário - empréstimo- capital de 
giro n° 237/03391/2905, emitida na cidade do Rio de'Janeiro-RJ, aos 25 de maio de 2015, na 
presença de duas testemunhas, protocolada e rricrofilmada sob n° 116.868, procede--se 
ao presente registro para constar que a proprietária SRR EMPREENDIMENTOS 
,IMOBILIÁRIOS L TOA, já qualific~da,' representada na forma do título, deu a parte Ideal de 
40% do Imóvel desta matrrcula e a parte Ideal de 40% do Imóvel mrtrlculado sob n° 
4.412, neste ~ Oficial de Registro, em alienaçlo flduclirla, nos tenma da Lei n° 
9.614197, a favor do BANCO BRADESCO S.A., também já qualifiCado, representado na 
fonna do título, para garantia da dívida no valor R$30.000.000,00, que será pago em uma 
parcela, com vencimento em 27 de agosto de 2015; as demais condições constam-do titulo; 
que encontra-se arquivada neste 2fJ Oficial de Registro, em nome da devedora, a Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, confinnada via internet em 19 de junho de 2015." · 

A Preposta Subs~~ .)<_~~ (Mar1i Romera de Oliveira). 

AV. 14122.921. S.C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADITAMENTO:- "Conforme aditamento a cédula de crédito bancário - capiral de giro n° 
237/3391/2210, emitido em São Paulo (capital), aos 23 de dezembro de 2015, na presença 
de duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.203, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 12 (doze), 
em virtude da prorrogação do prazo de vencimento da cédula objeto do referido registro, por 
mais 1.622 (mil, seiscentos e vinte e dois) dias, fixando seu vencimento para o dia 1° de 
junho de 2020, passando as taxas de juros efetivas a serem de 0.2588000% a.m. e 
3,1500000% a.a., acrescida da atualização monetária de acordo com a variação do C DI; as 
demais alterações constam do titulo; que as garantias inicialmente constituidas na cédula 

(continua na ficha n° 5) 

.1... . . ! 

I Página: 0008/00 131 



LIVRO N° 2 - REGISTRO GERAL r OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS( 
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SU~ ,....._ ___., / / 

ESTADO DE SÃO PAULO ~~ 
CNS N° 11.266-4 ~ i 

S. C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. ) 

e/ou vinculadas à mesma permanecerão 'em pleno vigor até a final e integralliquidaçao de 
todas as obrigações assumidas na cédula e seus aditivos pela emitente, pelos avalistas e 
terceiros garantidores qualificados na cédula e/ou nos aditivos; que as avenças objetos 
deste aditivo não importam novação das obrigações estabelecidas na cédula; a emitente 
ratifica a sua obrigação, assumida na cédula, de pagar a dívida em dinheiro e reconhece a 
mesma como certa, lfquida e exigfvel no seu vencimento; que os efeitos, termos e corldições 
deste aditivo retroagem à data de 25 de agosto de 2015; as partes ratificam, ainda, em todos 
OS· seus termos, as cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula aditada, 
inclusiye as garantias constituldas, não expressamente alteradas por este aditivo, confonne 
consta do titulo." (Valor para efeito de custas: R$12.510.807,77) 

A Preposta Subs~~ (Marli Romera de Oliveira). 

AV.15122.921. S. C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADITAMENTO:- "Conforme 'aditivo à cédula de crédito bancário - capiral de giro no 
23?/3391/2210, emitido em São Paulo (capital), aos 05 de julho de 2016, na presença de 
duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.205, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 12 (doze), 
ad~ada através da averbação n° 14 (quatorze), em virtude da prorrogação do prazo de 
vencimento da cédula objeto do referido registro, por mais 1.949 (mil, novecentos e quarenta 
e nove) dias, fixando seu vencimento para o dia 05 de novembro de 2021; que foi concedido 
um per!odo de carência de cinco meses no pagamento do .principal e encargos da dMda, 
sendo a data do próximo vencimento alterada para 05 de janeiro de 2017; que foram 
incorporados o valor do principal e dos encargos relativos a parcela um, vencida em 29 de 
fevereiro de 2016 ao saldo devedor, os quais serão dilufdos nas demais parcelas vincendas, 
passando o saldo devedor a representar o valor de R$45.016.899,13; as demais alterações 
constam do titulo; que as garanHas constituídas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos 
a ela vinculados, pennanecerão em pleno vigor até a final e integral liquidação de todas as 
obrigações assumidas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela 
emitente, pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, no aditivo e/ou nos 
instrumentos ~ ela vinculados; que as avenças objetos deste aditivo nao importam novação 
das obrigações estabelecidas na cédula e/ou no aditivo; a emitrnte ratifica a sua obrigação, 
assumida na cédula, de pagar a dMda em dinheiro e reconhece a mesma como certa, 
liquida e exiglvel no seu vencimento; as partes ratificam, ainda, em todos os seus termos, as 
cláusulas, itens e demais ,condições estabelecidas na cédula e/ou no aditivo, inclusive as 
garantias constituldas, não expressamente alteradas por este aditivo, conforme consta do 
título." (Valor para efeito de custas: R$15.005.633,04) 

A Preposta Subs~ a:x.Q~~ (Marli Romera de Oliveira). 

(continua no verso) 
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· Rogério Ferr~:~u~rizado 

Escreven do Sui-SP 
s ao Caetano 

AV.16/22.921. S.C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADlT AMENTO:- "Conforme aditamento a cédula de crédito bancário - capiral de giro n° 
237/03391/2905, emitido em São Paulo (capital), aos 23 de dezembro de 2015, na presença 
de duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.202, procede-se à presente 
averbação para constar que tida aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 13 (treze), 
em virtude da prorrogação do prazo de vencimento da cédula objeto do referido registro, por 

- mais 1.622 (mil, seiscentos e vinte e dois) dias, fixando seu vencimento para o dia 1° de 
junho de 2020, passando as taxas de juros efetivas a serem de 0.2588000% a.m. e' 
3,1500000% a. a., acrescida da atualização monetária de acordo com a variação do C DI; as 
demais alterações constam do titulo; que as garantias inicialmente constiturdas na cédula 
e/ou vinculadas à mesma permanecerão em pleno vigor até a final e integral liquidação de 
todas as obrigaçoes assumidas na cédula e seus aditivos pela emitente, pelos avalistas e 
terceiros garantidores qualificados na cédula e/ou nos aditivos; que as avenças objetos 
deste aditivo não importam novação das obrigações estabelecidas na cédula; a emitente 
ratifica a sua obrigação, assumida na cédula, de pagar a dMda em dinheiro e reconhece a 
mesma como certa, liquida e exigivel no seu vencimento; que os efeitos, termos e condições 
deste aditivo retroagem à data de 27 de agosto de 2015; as partes ratificam, ainda, em todos 
os seus termos, as cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula aditada, 
inclusive as garantias constituldas, não expressamente alteradas por este aditivo, conforme 
consta do tltul.~." (Valor para efeito de custas: R$15.113.198,85) 

A Preposta Subs~ a:,&.:.~~ (Ma~i Romera de Oliveira). 

AV. 17/22.921. S.C. do Sul, 26 de dezembro de 2016. 
ADITAMENTO:- "Conforme aditivo à cédula de crédito bancário - capiral de giro n° 
237/03391/2905, emitido em São Paulo (capital), aos 05 de julho de 2016, na presença de 
duas testemunhas, protocolado e microfilmado sob n° 123.204, procede-se à presente 
averbação para constar que fica aditada a alienação fiduciária registrada sob n° 13 (treze), 
aditada através da averbação n° 16 (dezesseis), em virtude da prorrogação do prazo de 
vencimento da cédula objeto do referido registro, por mais 1.949 (mil, novecentos e quarenta 
e nove) dias, fixando seu vencimento para o dia 05 de novembro de 2021; que foi concedido 
um perlodo de carência de cinco meses no pagamento do principal e encargos da divida, 
sendo a data do próximo vencimento alterada para 05 de janeiro de 2017; que foram 
incorporados o valor do principal e dos encargos relativos a parcela um, vencida em 29 de 
fevereiro de 2016 ao saldo devedor, os quais serão diluldos nas demais parcelas vincendas, 
passando o saldo devedor a representar o valor de R$36.320.651 ,22; as demais alterações 
constam do titulo; que as garantias constitufdas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos 
a ela vinculados, permanecerão em pleno vigor até a final e integralliquidaçao de todas as 
obrigações assumidas na cédula, no aditivo e/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela 
emitente, pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, no aditivo e/ou nos 
instrumentos e ela vinculados; que as avenças objetos deste aditivo não importam novação 

(continua na ficha n° 6) 
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. das obrigações estabelecidas na cédula e/ou no aditivo; a emitente ratifica a sua obrigação, 
assumida na cédul-ª, de pag~r a dMda em dinheiro ~reconhece 'a mesma como certa, 
Uquida e exigivel no seu vencimento; as partes ratificam, àinda, em todos os seus termos, as 
cláusula~, itens e demais condiç~ estabelecidas na cédula e/ou no aditiVo, inclusive as 
garantias constituídas, nao expressamente alteradas por este aditivo, conforme consta do 
tiulo: (Valor pa·ra efeito de custas: R$18.160.325~61) ' . 

APrepostaSubs~~I..IÁ.. (MarliROmeradeOiiveira). ' 

AV. 18122.921. S.C. do Sul, 10 de agosto de 2017. . . 
ADITAMENTO:- "Conforme aditivo à cédula de crédito bancário - capjtal de giro no 
237/03391/2905, emitido em sao Paulo (capital), aos 30 de março de 2017, na presença de 
duas testemunhas, protocolado é microfilmado sob n~ 126.2á3, em 27/07/2017, procede
se à pr~~te averbaçao para constar que fléa aditada a alienação fiduc~~~ registrada s~b 
n° 13 (~eze), aditadà através das averbàçoes _nOs 16 e 17 (dezess

1
eiS e dez~sete), em 

virtude da concessa~ d~ um perJodo de carência de cinco meses no pagamento do principal 
da dfvida; em r~ao do J>errcxto de carência concedido pelo credor, a data do vencime!lto da 
próximo parcela de principal e encargos fica alterada para 05 de outubro d~ 2017, ressalvado 
que durante o perrodo de carência haverá1pagamento de juros; que foram if1Corporado$ o 
valor do principal e dos encargos relativos a ~ela um, · dois e três vencidas 
respectivamente em 05 de janeiro de 2017, 06 de feveréÍro de 2017 e. 06 de março de 2017, 
ao saldo devedor, ·os quais serao diluldos nas demais parcelas vincendas, passando o s~o 
devedor a representar o. valor de.R$4().836.364,09; as demais alterações constam dotftulo; 
que as garantias constiturdas na cedula, nos aditivos e/ou nos instrumentos a ela vinculad~. 
permanecerao ~ pl~no vigor até a final e integral liquidaçao de todas as· obrigaç~ 
assumidas na cédula, nos aditivos e/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela emitente, 
pelos avalistasr e terceiros garantidpres qualificados na cédula, nos· aditivos e/ou nos 
instrumentos e ela vinculados; que as avenças objetos deste aditivo ·nao impc)rtam ~vaçao 
das obrigações estabelecidas na cédula :~:e/ou nos aditivos; a em~te ratifica a sua 
obrigaçao, assumida na cédula, de pagar a dMda em dinheiro e reconhece a mesma como 
certa, Uquida e eXigrvel no seu vencimento; as partes ratificam, ainda, em todos os seus 
termos, as .cláusulâs, itens e def11aiS condições es~belecid~ na cédula elop: nos aditivos; 
inclusive as garantias cohstitlird~. nao expressamente~Jllteradas ·por este adttivo, conforme 
consta do trtulo: (Valor para efeito de custas: R$20.418.182,04) · 

I 

APre~ta Su~. · · . ~ (Marli.Romera .~Oliveira). 
. / 

1 • • , •• I 

AV.19122.921. . · S.C. do Sul,·24 de agosto de 2017. . 
ADITAMENTO:- ·conforme aditivo à cédula de crédito bancário - capital ~ giro no 
23713391!2210, emitido em sao Paulo (capital), aos 30 de março de 2017, na presença de 

: : (continua no verso) '· 
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duas testemunhas, prõtocolâdo e microfilmado sob n° 126.246, em 251Õ7/2017, procede
se à presente averbação para constar que fica aditada a alienação fidu_çiária registfáda sob 
n° 12 (doze), aditada através das averbações n°s 14 e 15 (quatorze e quinze), em virtude da 
concessão de um período de-carência de cinco meses no pagamento do principal da dívida; 
em razªo do período de carência concedido pelo cr~or, a data do vencimento da próxima 
parcela de principaLe encargos fica atterada para 05 de outubro de 2017, ressalvado que 

,_durante · .. o período de carência haverá pagamento éle juros; que f9ram incorporados o valor · 
do principal e dos encargos relativos as parcelas um a três vencidas respeétivamente em 05 
de janeiro de 2017, 06 de fevereirC? de 2017 e 06 de março de 2017, ao saldo devedor, os 
quais serão dilufdos nas demais parcelas vincendas, passando o saldo devedor a 
'representara valor de R$50.613.808,~; as d~mais alterações constam do tftulo; que as 
garantias constituídas na cédula, nos. aditivos~- e/ou nos instrumentos' a ela vinc.ulados, 
permanecerão em pleno vigor até ~ final e integral liquidação de todas as obrigações 
assumidas na cédula, [lOS· aditivos é/ou nos instrumentos a ela vinculados, pela emttente, 
pelos avalistas e terceiros garantidores qualificados na cédula, nos adiW:ôs e/ou nos 

, instrumentos e ela vinculados; que as avenças objetos deste aditivo não importam novação 
das obrigações estabelecidas na cédula 1, e/ou nos aditivos; a emitente ratifica a sua 
obrigação, assumida na cédula, de pagar a dívida em dinheiro e reconhece a mesma como 
certa, líqt.Ma e exigível no seu vencimento; as partes ratificam,· ainda!· em todos os seus 

-, termos, as cláusulas, itens e demais condições estabelecidas na cédula e/ou nos aditivos, 
inclusive as g~rantias constituídas, não expressamente atteradas por este aditivo, conforme 
consta do tftulo." (Valor para efettode custas: R$25.306.904,21) 

A Preposta Substi~aJ&;'lt~~Ov (Marli Romera de Oliveira). 

R. 20122.921. S. C. do Sul, 23 de julho de 2018. . 1 

DN(K) EM PAGAMENTO:- ·conforme ~critura de confissão de dívida, dação de imóveis 
em pagamento e outras avenças, lavrada nas notas do~ Tabelionato de Osasco-SP, aos 
20 de junho. de 2018, páginas 311/333, do livro 1.401, subScrita pelo Tabelião Subst~uto José 
Otavio. Ortolan de M.mno, protocolada e nicrofilmada sob n° 130.899, em 28106/2018, 
SRR EMPREENDIMENTOS IMOBILI.ÁRIOS LTDA, já qualificada, representada na forma 
do tftulo, transmitiu a título de daçãõém pagamento ao BANCO BRADESCO S.A., também 
já qualificado, representado na forma do tftulo, o imóvel desta matricula, pelo valor de 
R$7.864.815,76; que encontra-se arquivada no Tabel}onato de Notas, em nome da 
transm~ente, a Certidão Positiva. com Efeitos de Negativa de Dé~os Relativos aos Tributos 
Federais e à Divida Ativa da Uniã~. conforme consta do título." , 

A PrepÕsta Subs~ta~a,Jl~ (Marli Romera de Oliveira). -
f" • ~ 

.. AV. 21/22.921. S.C. do Sul, 23.de julho de 2018. 
(continua na ficha n° 7) 
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S. C. do Sul, 23 de julho de 2018. 

CANCELAMENTO:• •Nos termos da escritura Óbjetq doR. 20 (vinte), procede-se à presente 
, averbação para constar que fica cancelada a alienaÇão fiduciária objeto do R. 12 (doze), em 

que é devedora SRR Efl1lreendimentos lmoblllârlos Ltda., em virtude da autorização 
dada pelo credor Banco Bradesco S.A • 

A Pre~ta Subs ~ (~rli Romera de Oliveira). 

AV. 22122.921. S.C. do Sul, 23dejulho de 2018. 
CANCELAMENTO:- "Nos termos da escritura objeto do R. 20 (vinte), procede-se à presente· 
averbação para constar que, fica cancelada a alienação fiduciária objeto do R. 13 (treze). 
em que é devedora SRR Empreendimentos Imobiliários Ltda •• em virtude da autorização 
dada pelo credor Banco Bradesco S.A • J 

APreposta Su~~ (Marli RomeradeOI~eira). 

~. 
Oficial • • •••• : R$ 
Estado ....... : R$ 
IPESP . ....... :R$ 

Reg~~$ 
Tr~ •• : R$ 
Ao Muni~. : R$ 
Ao Min.Púb •.. : R$ 
Total .....•.. : R$ 

30,69 
8,72 
5, 97· 
1,62 
2,11 
1,62 
1,47 

52,20 

2.o OFICIAL OE REGiSTRO OE IMÓVEIS E ANEXOS 
Rogério Ferreir,a de Carvalho 

Escrevente Autorizado 
são Caetano do Sui-SP : 

'. 

( 

. ..... ~ 
CERTIFICA, em forma reprográfica, nos ten110s do § 1° do art.19 da Lei 
6015/73, que dos livros de registros deste Registro Irrobiliário, consta 
que o imSvel matriculado sob no 22921 _, tem sua situação com 
referência à. alienações, constituições de ônus reais, citações de ações 
reais e pessoais reipersecutórias, integralmente noticiadas na presente 
xerocópia, :desde 16/07/1974, data da instalação dest e Registro 
Irrobiliário, desmembrado do 10 Registro Irrobíliario desta comarca, até 
a presente data. Caso esta certidão seja utilizad~-ra-a--t~~a~ura de 
escritura, será 1válida por 30 dias, a partir da datá de s~a expeã~ç_ao, nos 
terrros do item 12, letra "d", capitulo 14, d N s de Serv1çô\ da E. 
Corregedoria Geral da Justiça . ( ' 

. São Caetano do Sul-sP, 23 de julho de 2018. 

' ,. 
: Rogério erreira de Carvalho 

Escre~dtf' 
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