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IMÓVEL: Data n°. 1-A, subdivi~o da .. data nO.. OI, da Quadra tt0 • 04, do loteamento denominado 
PARQUE ANA LAURA, situado na cidade de Douradina-Pr, com a área de 163,35 m2, com as seguintes 
confrontações: "NORTE: Com o rumo de NE 78°42' SO, na distância de 14,34 metros, confrontando com o 
PrGl. da Rua Pedrelina Macedo e Silva. LESTE: Com o rumo de NE 2000' SO, na di,stância de 13,36 metros, 
confrontando com parte da Data n°. 02, desta quadra. SUL: Com o rumo de NO 88°00' SE, na distância de 
13,96 metros, confrontando com a Data n°. 1-B, desta subdivisão. OESTE: Com o ~o de NE 2°00' SO, 
na distância de 1 0,06 metros, confrontando com a Rua Bergamaschi". · 
Proprietários; JOSE CARLOS ARAQÃO. portador da.C.I. RG n° 1.759.002-2SSP/PR, inscrito no CPF n° 
349.279.489-00, casado sob o regime de comunhão de bens anterior à Lei n° 6.51Sn7) com .a Sra. NEIDE 
TREVESANUTO ARAGÃO,, portadora da C.l RG n° 9.2~9.701-1-SSPIP~ ~scrita no CPF n° 
042.932.469-32, brasileiros, lavrador e do lar, capazes, residentes na cidade de Douradina-PR e o Sr. 
WLADIMIR PERISSATI'O, portador da C.I. RG n~· 4.366.048-9-SSP/PR, inscrito no CPF n° 
695.513.409-49 e sim .Sra. MAYRE CRISIJNE FÁTIMA DA CRUZ PERISSATIO. portadora da 
C.l. RG D0 4.369.939-J,..SSP/PR, inscrita no CPF n° 897.085.719-20, brasileiros) casados pelo regime de 
comunhão parcial de bens (posterior a Lei 6.515n7), comerciante.e administradora, capazes, residentes na 
cidade de Douradina-PR. Registro anterior nó. 01, datado de 05.07.2.010, da matrícula D0

• 38.472, do Livro 
02-RG, desta Serv . . 

R-1-38.572 Prenotado sob n°. 172.176, em 28 de Julho de 2.010, no Livro 1-A 
(Infonnatizado ). DIVISÃO AMIGÁVEL. Trausmitentes: JOSÉ CARLOS ARAGÃO. portador da CI. 
RG. n°. 1.759.002.-SSP/P~ inscrito no CPF sob n°. 349.279.489-00, e s/m Sra. NEIDE TREVESANUTO 
ARAGÃO, portadora da q . RG. n°. 9.249.701-1-SSP/PR, inscrita no CPF sob n°. 042.932.469-32, 
brasileiros; casados sob o regime de comunhão· de bens (anterior a Lei n°. 6.515/77), lavrador e do lar, 
capazes, resjdentes na cidade de Douradina-Pr. Adquirentes: WLADIMIR PERISS6}TTO, portador da 
CI. RG. n°. 4.366.048-9-SSPIP~ inscrito no CPF sob n°. 695.513.40949, e s/m Sra. MAXRE 
CRISTINE F Á Tll\oiA DA CRUZ PERISSATIO, portadora da CI. RG. n°. 4.369.939-3-SSP/PR, 
inscrita no CPF·sob n°. 897.085.719-20, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens 
(posterior a Lei n°. 6.515177), comerciante e administradora, capazes, residentes na cidade de Douradina-Pr. 
Escritura Pública de Divisão Amigável, datada de 22 de Julho de 2.010, do Serviço Notarial da cidade de 
Douradina-Pr, (Livi-o E/56;. fls. 093 e V0/094). Valor: R$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais) 
para efeitos fiscais. ·Condições: As da Escritura. Na divisão Amigáv~l .em pagamento de seu quinhão fica 
atribuído ao Sr. 'Vladimir Perissàtto e s/m Sra. Mayre Cristine F'tima da Cruz Perissatto, o imóvel 
objeto da presen~e matriçula. ITBl guia D0

, 143/2.010 (Isento). Certidão Nekativa n°. 13212.01 O, expedida 
em 22.07.2.010, pela Prefeitura Municipal da cidade de Douraclina-Pr. Certidões Negativas (cível), 
expedidas em 21.07.2.010, pelo Cartório Distribuidor, desta cidade de Umuarama-Pr. Certidões N~gativas 
n°s -1011212.010 e' l011312.010, expedidas em 21 .07.2.010, pela Justiça do Trabalho~ Região, desta cidade 
de Umuarama-Pr. Certidões Negativas, expedidas em· 22.07 .2.01 O, pela Justiça Federal 48 Região; todas em 
nome dos transm!tentes. Isento do FUNRBJUS. conforme art. 32. inciSo IX. do Decreto Judiciário n°. 
153/99, (alterado pelo Dec. Judiciário 251/99). Emolumentos: 1.260,00 VRC =:R$ 132,30. O referido é 

de e dou fé. Umuarama-Pr, 30 de Julho de 2.01 O.lnss~llnss~ A Escrevente: Ass. (Inez Kienen). 
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v-2-38.~72 . • Prenotado sob ~~ .t 76339 em 17 de maio de 2011, no livro 1-A 
mf?~ati~q). CONSTRUÇÃO - Conso~té. requerimento patado de tl/05/2Óll, firmado pelos 

propnetános, com finnas reconhecidas no. ·ServiÇo Notâiial· 'da · cidade de Douradina-Pr; Certidão de 
Construç~o P0 

0341201 O, expedida em 02/1 ~120 I O pela P~feitura Municipal da cidade de Douradina-Pr; 
procede-se a present~ averb~· para constar que foi edificad~ no imóvel objeto da presente matricula a 
seguinte construção: UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA. com área de 78.40 m2. obra 
concluída em outubrotlOlO, localizada ~ Rua Bergamaschi, s/n. ART n° 20103889118. Habite-se n° 
077/2010 expedido em 02/1212010 pela Secretaria Municipal de Saúde, na .Prefeitura Municipal desta 
cidade de Douradina-Pr. Certidão Negativa de. Débitos Relativos às Contribuições-Previdenciárias e às de 

· Terceiros n° _044302011-1402JO~O ex~di4â em 12/05/2011 pela Secretaria ·da Receita Federal, referent~· a 
Previdência Social da construção o~ aver~da, que fica arquivada nesta Serventia. Guia de FUNREJUS, 
recolhida em 17/05/~011,. no valor de R~l44,,53 (CUB abrll/2011: R$ 921,80 x m2 =R$ 72.269,12) . 

. Emolumentos: 56,00 VRC-= R$ 303,9~ O referido é verdade e dou fé. Umuarama-Pr, 20 de i de 
i o 11. mans . inss ~. A Oficial a. Ass. \Elaine Magalhães· Souza Vasconcellos).~~~~ ......._,.......,-

R::T-3' . - reno o sob n6 178.445, em 2õ de Setembro de 2.oiT; no livro. ·1-A 
(Informatizado). VENDA E COMPRA - Consoante Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra 
de Bem Im6yel, Financiamento nas Normas d9 Sistema Financeiro da Habitação (SFH) com Garantia do 
Imóvel por Alienação Fiduciária e outras Avenças, datado de 01/08/2.Qll, fumado pelas partes na cidaQ.e de 
Curitiba-PR, com as firmas reconhecidas no 'F Tabelião Volpi da cidade de Curitiba-PR, e Serviço Notarial da 
cidade de Doúradina-PR, cujo instrumento tem força de Escritura 'Pública, na fonna do artigo 53 da Lei no 
11.076, de 30/1212.004, que deu nova redaçlo_ao artigo 38 da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1.997, do 
artigo 61 e seus parágrafos, da Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1.964, alterada pela lei n° 5.049, de 29 de 
junho de 1.966, artigo 26 do Decreto Lei n° 70, de 21 d~ novembro de 1.966, Lei n° 9.514, de 20 de novembro 
de 1.997 e, ainda pela Resolução do Banco Central do Brasil n° 3.932, de 16 de de:tembro de 2.010 e Lei n° 
9.514/97; o Sr. WLADIMIR PERISSAITO e sim Sra. MAYRE CRISTINE FÁTIMA DA CRUZ 
PERISSATI'O, brásileqos, casados sob o regime de comunhão parcial de bens (posterior à Lei 6.515/77), ele 
comerciante, portador da CI. RG. n° 4.366.048-9-SESP-PR, inscrito no CPF n° 695.513.409-49, ela 
adtiúnistradora, portadora da CI. RG. n° 4.369.939-3-SESP/PR, inscrita no CPF n° 897.085.719-20, residentes 
na cidade de Douradina-PR; VENDERAM o imóvel objeto da presente matrícula ao Sr. RICARDO 
FRANCISCO QE ASSIS e s/m Sra. ROSJLDA CALOI DE ASSIS. brasileiros, casados sob o regime de 
comunhão parcial de . bens {posterior à lei 6.5 15177), ele motorista, portador da Cl. RG. n° 
4.992.772-0-SESP·P~ inscrito no CPF no 818.791.569-20~ ela do lar, portadora da CI. RG. no 
7 .148.421-1-SESP-P:R, inscrita no CPF n° 042.238.449-62, residentes na cidade de Douradina-PR; pelo valor 
de R$ 80.000,00 (Oitenta mil rea'is), Parcela com Recursos Próprios dos Compradores1 em R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); Vwor do Financiamento em'!~.$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Condi_ções: As do referido 
instrumento. Guia de FUNREJUS, recolhida.em 20/09/2.011, no valor de R$ 160,00. ITBI guia n° 172/2011, 
recolhida em 02/09t2:011, no valor de R$ 1.100,00 (valor base de cálculo R$ 40.000,00 - 2%; R$ 40.000,00-: 
0,75%); e Certidão, Comprabatória, datada de 13/09/2.011, ambas expedidas pela Prefeitura Municipal da 
cidade de Douradina-PR Certidão Negativa n° 196/2011, expedida em 13/09/2.011, pe,la Prefeitura' Municipal 
da cidade de Douradina-PR, (cadastro n° 1 00001623). Certidão Negativa de Ônus Reais e Ações Reais e 
Açõe~ Reais e Pessoais Reipersecut6rias, datada de 20/09/2.011, com visto dos outorgados compjador~s. 
Certidões NegativaS (Cível e Executivo Fiscal), expedidas em 06/09/2.011 e 14/09/2.011, pelo Cartóno 
Distribuidor. desta cidade de Umuarama-PR. Certidões Negativas n°s 14048/2011 ~ 14049/2011, expedidas 
em 06/0912.011, ·pela Justiça do Trabalho ~Região, desta cidade de Umuarama-PR. Certidões Negativas, 
expedidas em 13/09/2.011, pela Justiça Federal 4' Região. Certidões Negativas de Débitos e Tributos 
Estaduais n°s 8294342;.64 e 8294364-51, ·expedidas em 13/09/2.011, pela Secretaria de Estado da Fazenda do 
Paraná. Certidões Conjuntas Negativas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da: União, 
·-------------··-·------------------------------------------------se e fls. n. ~2 



-04-38.~72 : Prenotado sob no 178.445 em 20 de' Setembro de 2;011, no livro l-A 
. (InfonnatJ.zado ). ~ONSTN:uiÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. - Consoante Contrato por 
Instrumento Part1cular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas Normas do Sistema Financeiro 
da Habi~. · (SFH) com · Garanti~ d() Imóvel por Alienação Fidue'iária ; · outras Âvenças, datado de 
01/08/2.011 ~ 'firmado pelas partes na çidade de Curitiba-PR., com as firmas reconhecidas no 7° Tabelião Volpi 
da cidade de Curitiba-PR, e Serviço Notarial da cidade de Douradina-PR, cuj~~instrumento tem forÇa de 
Escritura Pública, na forma do artig~ 53 da Lei n° 11.076, de 30/1212004, que deu nova redação ao artigo 38 
da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1.997, do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei n° 4.380, de 21 de agosto 
de 1.~64, alterada pela lei n° 5.049, de .29 de junho de 1.966, artigo. 46 do Decreto Lei n° 70, de 21 de 
novembro de 1.966, Lei n° 9:514, de 20 de novembro de 1.997 e, ainda pela Resolução do Banco· Central do 
~rasil n° 3.932, de 16 de dezembro de 2.010 e Lei no 9.514/97; os proprietários: DEVEDORES 
m:~UCIANTES: Sr. RICAR.Q FBANCISCO DE ASSIS e s/m Sra. ROSILDA CALOI DE ASSIS, 
(qualificados no R-l da ·presente matrícula), ALIENARAM FIDUCIARIAMENTE, o imóvel' desta 
matrícula, ao CREDOR FIDUCIÁRIO - HSBC BANI( BRASIL S.A. - BANCQ M(JLmLO. pessoa 
Jurídica de direito. privado, inscrito no CNPJ sob n°. 01.701.201/0001-89, com ~de em Curitiba-P.R, à 
Travessa Oliveira Bello;. n°. 34, '4° andar, centro; neSte ato representado por seus procuradores Sra. Eli Tomaz 
Pereira Buba, brasilei{a, casada, bancária, portadora da C.I RG. n° 4.509.278-0-SSP-PR, inscrita no CPF n° 
685.959.139-00, e Sr. Fabio I;uque Doto, brasileiro, divorciado, bancário, portador da C.I. RG. n° 
29.318.800-2-SSP-SP, inscrito no CPF n° 273.389.878-74, residentes em Curitiba-PR, conforme procuração 
lavrada em 14/03/2.011, no livro n° 718-P, folha 109; do Cartório Distrital do Boqueirão, Curitiba-PR, 
trasladada por certidão em 12/05/2011. Em ~arantia do pagamento da dívi~a decorrente do 
financiamento. · celebrado de acordo com a5 normas do SFH. (ljtadas nela Lei 4.380/64, e pela 
possibilidade dos fmanciament9s habitacionàis. enquadrados no SFH terem como garantia a alienação 
fiduciária. bem como do fiel cumprimento de todas as obrigacões contratuais ou legais, os Devedores 
alienam ao Credor. em car4tçr fiduciário. o imóvel objeto da presente matr{cnla. nos termos e para os 
efeitos dos ar~os 22 à 29 e da Lei n°. 9.514. de 1997. A garantia fiduciária. ora contratada, abrange o 
imóvel da presente matrícula. e todas as acessões. melhoramentos, construções e instalações que ~~~ 
forem acrescidas e morará pelo prazo necessário à reposição jntçgral do capital. financiado e seus 
respectivos 4mcargos. iriclusiye reajustes monetário. gue permanecerá ínteirra até que os 
DEVEDQRES. eumpram intemlmente todas as demais obrigacões contratuais e legais vinculadas ao 
presente negócio; Mediante o rezistro do contrato de financiamento dentro das normas do Sistema 
Financeiro da Habitácão, e de sua garantia por alienâcão fiduciária, ora celebrado. eStará constituída a 
propriedade fiduciária em nouie do Cre4or, e efetiva-se 'o desdobramento da posse. tornando-se os 
d·evedores possuidores diretos e o Credor possuidor indireto do imóvel objeto da garantia·· fiduciária. 
Valor do Financiamento em R$ 80.000,00; Prazo para pagamento inicial, em meses- 240; Taxa de Juros: a)
nominal, percentual ao ano 8,5563; b)- efetiva, percentual ao ano 8,9000; Dados da primeira prestação: 
a)-Data de vencimento 10/09/2.011; b)- Valor da primei~a prestação, em R$ 537,84; Valor base para as 
demais prestações, em R$ 451,88; Valor do seguro de danos fisicos, no imóvel, R$ 8,77; Valor do seguro de 
~orte e invalide~ permanente, RS 13,02; Valor da tarifa de serviços de administração (TSA), em R$ 25,00'; 
Valor da razão qe decréscimo, em R$ 1,19; Valor total do encargo mensal, em R$ 473,67; Periodicidade de 
reajuste da prestação- Mensal; Valor do imóvel para fin§ de Leilão Público em R$ 86.000.00 (Oitenta e seis 
mil reais). CustÓ ·Efetivo Total (CET): a)- PercentUal ao ano 10,07; b)- Percentual ao 9.:1ês 0,79. Custo efetivo 
do Seguro Habitacional (CESH), em percentual 4,62. Para .reger as demand~ que porventura surgirem 
-----------------------------------------------------------~.-----segue no verso 
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ecorren es este cont..ato, as partes elegem o foro de Curi 'ba p · · · · . -u::J 

. do Credor, com exciuSãO de tfuaiquer outro · r ~ . ~1 : R ou 0 d~ SltuaçA~ do imóvel, à livre' escolha · 
r~ferido iilstrumento particular · a ' po, · pn'?legtad~ que seJa. Demats condições vide cópia do 
13/09~.011, pela ~fe~ttira MW:: ~~~:a~~~~ C~md~o ~egativa no !96/2011, expedida. em 
Negativa de Ônus Reais e AÇões ~se A õ R . p ~~ p~l~~dastr~ n 1 00001623). Cert1dão 
com visto d!)s outorgados CQDlpradores. Is;tlt~ doeaJS e essoats RelPCfi'SC!Cutónas, ~~da_~ 20/09/2.011, 
Judiciário no. 153/99,, (al~n)do pelo DeC. Judiciário 2~d~a:~rme ti art. ~~~ l~ClSO ~· ?o Decreto 

ex~das em ~6/09~.0Jl. e . 14/09/2~01i', pelo Cartório. Distribuidor~g~s ci=e ed=x~:::!:~ 
~dões Ne~tivas n s 14050/20ll·e 1405112011, expedidas em 06/09/2.011, pela Justiça do Traoalho ~ 
~eg1ão? desta c~dadc de U~uarama-PR.. Certid~ Negativas, expedidas em 13/09/2.01 1, pela Justiça .federal 
4 Regtão. Certidões Negativas de Débttos de .Tnbutos Estaduais D0S 8294425-07 e 8294394-30 exped'd 
em 1~/0912.011, pela C~re~ de ~~.da F~ do Paraná. Certidões Conjuntas Negativas' de Dé;it~: 
Rela~vos aos Tnbutos Fedenus e à Dí~1da Ativa da Uf:lião, expedidas em 1.3/04/2.011 , pela Secretaria da 
R~ta Federal; todas em nome dos dévedores tiduciantes. Emolumentos: 2.156,00 VRC =R$ 303,99. o 
re~~o é verdade e dou fé. Umuarama-PR, 05 de Outubro· de 2.011. ccmds ~. A Escrevente. Ass 
(Cnstian_a Carla Mlran<la. Donassan da Silva). ~cONiJ · 

Av-5-38.572 · -"Ex-Oficio- Prenotado sob n° 190.~3, em 14 de Outubro de 2.013, no livro 1-
K. REI1FICAÇÃO D~ NOME- CERTIFICO QUE por um lapso desta Serventia, ficou constando 
erroneamente no R-4 da presente matrícula, o nome do Sr. RICARO FRANCISCO DE ASSIS quando o 
correto é RICABDO'Ji'RANCISCO DE ASSIS. Emol s: ,00 VRC =R$ 8,46. Umu~-PR, 05 
de Novembro de 2.013. ccm.ds. A Escrevente. Ass.: (Inez Ki.enéil'!b''r-' 

Ay-06/M-38.572 - Prenotado sob n° 215.586 em 13 de março de 2018, no livro 1-Q. 
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL - Consoante requerimento datado de 28 de novembro de 2018, 
firmado por Banco Bra.desco S.A., representado por seus procuradores Sra. Adriana Akila Damasceno 
Ribeiro e Sr. Evandro Lucio Raquelo, nos termos da procuraçlo laVrada em 27 de junho de 2017, LY' 1361, 
paginas 351/352, do 2~ ·Tabelilo de Notas de Osasco-SP; com firma reconhecida no Serviço Notarial do 3° 
Oficio Belo Horizonte--MO c no 1° Serviço Notarial desta cidade de Umuarama;.,PR; procede--se a presente 
averbação para coi1star que fica alterada a razão social do credor HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 
MÚLTIPLO, registrada sob n° 04 na presente matricula, devido a cisão por incorporação da parcela cindida 
do paúimônio .HSBC.BANK. BRASll.. S.A. - BANCO MÚLTIPLO, atual Kirton Bank S.A. - Banco 
Mútiplo para BANCO BBADE$CO SfA, confo~e Ata Sumária da 153* Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 01/07/20~.6, publicada no Diário Oficial Paraná em 27/07(2016 em Curitiba-PR e Ata Sumária 
da 156' Assembléia Getal Ex1raordinária realizada em 07/1012016 registrada sob no 20167762605 na Junta 
Comercial do Paraná. Emolumentos: 315,00 VRC =R$ 60,79. Funrejus: R$ 15,19. O referido é verdade e 
dou fé. Um e 201~. ccmds. A Oficial. Ass. (Elaine Magalhães Souza 
Vasconcellos). . 

Av:07/M-38.S7Z - Prenotado sob n° 220.935, em 13 de setembro de 2.018, no livro l-R 
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE • Consoante Instrumento Particular Carta de Solicitação de 
Consolidação de:Propriedade, expedido pélo Banco Bradesco S/A aos 13/08/2.018, representado por seus 
pro,curadores Sr. Eva.ndro Lúcio Raquclo e Adriana Ákila. Damasceno Ribeiro, nos termos da procuração 
lavrada em 07/02/2017, L~ 1345, paginas 071/076, do 2° Tabelionato de Notas de Osasco-SP, e 
substabelecimentp datado de 27/03/2018, com firmas reconhecidas no 2° Tabelionato de Notas de Belo 
Horizonte-MG e no l 0 ·ServiÇO Notarial desta cidade de Umuarama-PR; procede-se a presente averbação 
para constar que, realizado o procedimento disciplinado no artigo 26 da Lei Fe4eral n° 9.5 4/97, tendo em 

------------------------------------------------------~~~-~-s~efl~n°03 
·- - '. ._..: 
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FICHA NO 

·~ 

yista l não..,purgacão da mora .dos. dev@res Sr. RICARDO FRANCISCO DE ASSIS e s/m Sra. 
ROSILDA CALOI DE ASSIS, fica CONSOLIJMDA a propriedade do imóvel obj~to da presente 
matricula, na pessoa da CREDORA FIDUCIÁRIA: BANCO BBADESCO S.A, inscrita no CNPJIMF 
n° 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo Cidade de DeuS, Prédio Prata, 4° andar, Vila Yara, .Osasco
SP . .Valor da Consolidação: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). ITBI n° 123/2.018 recolhido em 
10/08/2.018, no valor de R$ 1.720,00 (valor base de cálculo R$ 86.000,00 • 2,0· ·%) e Certidão 
Comprobatória datada de 23/0812018, -ambas expedida pela Prefeitura Municipal de Douradina-PR. 
Certidão Negativa de Tfibutos Municipais n° 291/2018, exepdida em 23/08/2018 pela Prefeitura Municipal 
de Douradina-PR FUNREJUS recolhido em 24/0912.018, no valor de R$ 172,00. Esta Serventia emitirá a 
DOI no prâzo legal. Emolumentos: 2.156,00 VRC =R$ 416,10. O referido é verdade e dou fé U~-~~· 
PR, 25 de setembro de.i .018. ccmds. A Oficjala. Ass. (Elaine Magalhães Souza Vasconcello 

EMOLUMENTOS: 88,00 VRC 
Buscas- cada 10 (dez) anos R$ 
2,90 
Certidão de registro ou ônus real 
R$12,93 . 
Registro excedente R$ 1,14 
Selo Funarpen R$ 4,67, 
ISS R$ 0,42, 
F~us R$ 4.22, 
FADEP R$ 0,85, 
Total R$27,13 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
. 
' ,,,.. .. . 

. . 

. --~- · . ~ . 
SELO DIGITAL 

sYfeW. frWu3.40HP• 
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ht t p://funarpen.com. br 


