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IMÓVEL: Lote d.e terreno sob n• 06 da quadra n• 13 da Planta Boa 
Vista, situado no bairro Bacacheri, nesta cidade de Curitiba-PR, - -medindo 16, 60m de frente para a Rua Franz Jose f Hoch (antiga rua 
projetada) , do lado esquerdo de quem da referida rua olha o imóvel, 
mede 29,40m de extensão da frente aos fundos, fazendo esquina com a 
primeira paralela a leste com a Rua Canadá (atualmente' Rua Eduardo 
Geronasso), do lado direito mede 34, oom de extensão da frente os 
fundos, confrontando com o lote de indicação fiscal n• 76-053-18, e 
na linha de fundos onde 16,00m, confronta com o lote de indicação 
fiscal n• 76-053-005, perfazendo a área total de 507,20m~, situado 
no lado ímpar da referida rua, sob n• 295, sem benfeitorias. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Curitiba sob a Indicação 
Fiscal n• 76-053-006.000-9. 

PROPRIETÁRIOS: JOCELIO BORBA (CPF 104.511.109-00), brasileiro, 
bancário, e sua mulher ILADY. IVONE BORBA, (CPF 104.507. 269-91), 
brasileira, bancária, residentes e domiciliados nesta cidade. 

REGISTRO A,tllTERIOR: 'l'.ranscrição n• 27,704 do Livro 3-T desta 
Serventia Registral Imobiliária, datada aos 28/06/1968. 

OBSERVAÇÃO: As partes assumem integral responsabilidade pelo 
suprimento das omissões.contidas no registro anterior com relação à 
caracterização do imóvel, conforme Provimento Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Paraná. 

Curitiba, 30 de julho de 2013. O REGISTRADOR: 

R-01-67.954 (Protocolo 268.389 de 03/07/2013) PARTILHA POR 
INVENTKiio - Conforme formal de partÚha expedido pelo Juizo de 
Direito da 3• Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba-:PR, aos 03 de outubro de 2012 6 extraído 
dos Autos de inventário n• 759/2006, do qual uma fotocópia fica 
arquivada nesta serventia sob n• 084119, acompanhado de escritura 
pú.blica de Retificação e ratificação, lavrada às folhas 009/009v, 
do livro 1184, em data de 27/06/2013, a qual fica arquivada nesta 
serventia sob n• 084119, dos bens deixados pelo falecimento de: a) 
JUCELIO BORBA, cujo óbito ocorreu no dia 09 de agosto de 2002 6 e b) 
ILADY IVONE BORBA, cujo óbito ocorreu no dia 05 de dezembro de 
1995, Ja identificados e qualificados, inclusa sentença 
homologatória da partilha prolatada em data de 31 de julho de 2012, 
transitado em julgado aos 03 de outubro de 2012, pelo MM Dr. Irineu 
stein Junior - Juiz de Direito, o imóvel ora matriculado, atribuído 
o valor de R$.172.558,72 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e 
cinquentà e oito reais e setenta e dois centavos), foi ~ARTILHADO 
na proporção de 50%' passou a pertencer, igualmente, a cada um dos 
herdeiros: 1) JUCELIO BORBA JUNIOR (C.I. RG 4.983.288-5 e CPF 
734.481,339-49), brasileiro, solteiro, maior, residente e 
domiciliado na Rua Eduardo Geronasso no 1476, Boa Vista, ·nesta 
Capital, e 2) JOSE RAFAEL DE BORBA (C.I. RG 5.a·o, .• 88,1~-.l-SSP/PR li!, 
CPF 026.564.579-47) 6 brasileiro, assistente de RH, residente e 
domiciliado na Rua Aderbal Ramos da Silva, 812, São Francisco 
cidade de São Lourenço do Oeste-se, sem condições .. IMPOSTOS: 

mortis GUIA GR-PR (SEFA 2009 1008 1228 6287) 
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CONTINUAÇÃO------------------'-----------, 

recolhida sobre o valor de R$ .154.120, 00, e .-ITCMD/causa mortis -
GUIA GR-PR (SEFA 2009 1008 1834 7873) recolhida sobre o valor de 
R$.51.373,33, inclusas nos autos, da .qual uma fotocopia fica 
arquivada nesta Serventia sob no 84119. VVI R$.154.120,00, conforme 
laudo no 4177/2009 da Procuradoriã"Géral do Estado do Paraná, do 
qual uma cópia fica arquivada nesta Serventi 084119. DOI: 
Emitida a SRF por esta Serve.ntia. Dou fé. AS: 4b2 VRC 
R$. 452,76. (sp/appc) 
Curitiba, 30 de julho de 2013. O REGISTRADOR: , 

R-02-67.954 - (Protocolo 272.040 de 04/11 2013) - ADJUDICAÇio -
Conforme carta de adjudicação expedida pelo Juizo de Dir.eito da 14• 
Vara Civel da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, aos 
08 de fevereiro de 2012, extraida dos Autos de arrolamento no 
0028217-83.2010.8.16.0001, e escritura pública de Retific~ção e 
ratificação, lavrada às folhas 009/009v, do livro 1184, em data de 
27/06/2013, a qual encontra-se arquivada nesta serventia sob no 
084119, dos bens deixados pelo falecimento de JO'CELIO BORBA JUNIOR, 
o qual portador do RG 4.983.288-5 e inscrito no CPF 734.481.339-49, 
cujo óbito ocorreu no ·dia 24 de março de 2010, inclusa sentença 
homologatória da adjudicação prolatada aos 14 de setembro de 2010, 
devidamente transitada em· julgado, parte ideal de 50\ que possuía 
do im6vel objeto desta matricula, atribuido o valor · de 
R$.142,500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), foi 
ADJUDICADO ao cessionário JOSE LUIZ TATIT FERREIRA (C.I. RG 
3.140.561-0/PR e CPF 202.060.549-04), brasileiro, comerciante, e 
sua esposa ROZANE MACEDO FERREIRA (.C.I. RG 3.765.094-3-SSP-PR e CPF 
922.600.479-04), brasileira, comerciante, casados pelo regime de 
comunhão Universal de Bens, em data de 07/02/1975, residentes e 
domiciliados na Rua Rua gago Coutinho no 279, ap.101, Bacacheri, 
nesta capital. CONDIÇÕES: Não tem. IMPOSTOS: ITCMD/causa mortis -
GUIA GR-PR - ref. protocolo SID N° 10.732.879-3, recolhida sobre o 
valor de R$.152.3.28,78 (inclusa nos autos). ITBI GUIA PMC 
46805/2013 (18/09/2013) paga sobre a avaliação de R$.201.200,00 
(cessão); VVI: R$.80.400,00 (conforme parecer técnico no 6513/2010 
da Procuradoria Geral do Estado), dos quais uma fo:.ocópia fica 
arquivada nesta Serventia sob o n° 087039. DOI: Emitida e sert 
envida a SR.F por esta serventia. Dou fé. CUSTAS: 4312 VRC "' 
R$. 607, 99. (vs/appc). ll111~-~ 
Curitiba, 29 de novembro de 2013. O REGISTRADOR: ~~ 

AV-03-67.954- RETIFICAÇ.i.O- Conforme titulo, u origem ao R-02 
desta matricula, procedo a presente averbação para RETIFICAR o R-02 
e consignar que a adjudicação se refere a TOTALIDADE DO IMÓVEL em 
decorrência do compromisso de compra e venda firmado por JUcélio 
Borba Junior e Jose Rafael de Borba, já identificados e 
qualificados, em favor de JOSE LUIZ TATIT FER!U!:IRA e sua esposa 
ROZANE MACEDO FERREI~ já identificados e guali'f'ieadõs·, constantes 
dos autos. DOI: Emitida a SRF por esta serventia. Dou fé. CUSTAS: 
Nihil. 
Curitiba, 12 de dezembro de 2013. O REGISTRADOR: 

R-04-67. 954 (Protocolo 279.335 de 014} ALIENAÇÃO 
FIDUCIARIA - Conforme a cédula de crédito b ncár' crédito pessoal 
- n° 237/3058/10062014-01, emitida na Cidade de CUritiba/PR aos 
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--- ~PI\it,N\JAÇ~ô ----------............... .._--_,-.....-,...... .......... -----
a<l$ 1.0./ô;G/2ó,u., da. qual ·uma. via. nã.o n~goc:táve:l t.lca a:rqu:l":V:ada nesta 

. Servel:ltl,li!. 130'b n" 279 .• $35, o terc.edro garantidor JOSE :tu:tz TATIT· 
P'ERREI.RA (C. I. RG 3.140.5·6·1•0-SSP/BR e CPF .202.ó60.Sd.-04) ( 
bta'sileirC),, . .em;prêsá:r':io.,. càsado com a .:ROZANE MACEO.o FERREn:AA.~ 

• a:bai~q Q.i~·aàa, r~~:~i<tettt:e: ,e :â,c~m:t.c:±i.!ad<>" na. Rua ,.!.duardo Geron.asso., . ·no 
• ·'ii-4:7~ 'ªaca;ch~;rd; ~· n;e1;1·ta Cap.ita.I, AJ:;:i:e.nou Fiduciaria.mente: .I)· ixn<Svel 
<ob'ji!itó desta m:at.r:!cula, . em ·favo:r do .credor BANCO: .SRAI>Esco s .A. 
·· ic:NPJ' 60.\.74.6:.;s..rs{o•oo.l·-·J:2}t ;com sedê ·na. cidade .dê Deus', osasc.d/SP, 

;l;,)a1ia ~a:r~t.~r o p•~aªment:o· de:. cr~çi:l:to .. ~e:fet~do em :f'a:vor do em::í:t:en·t:e 
ROZA:Nli: :&CBOO .1\'E~'E:tRA '(Ci! .• I •. RG 3r.n,;:só94-3.-S~SP.;-PR e Q.p]? $'22. (i(rO, 47SI"'· 

' ô4Jr, . brasiíeirà., . et\tptreéaria I casada pelo régiitte de: Cofuurilião 
'Wn~Y~):;'s.d Õ:e B.ens:, .. ein õ.ata 0.~ :07./02/1975, com .'TOSE I:iUlZ T~'flT . 
1l'E!U$.'IRA..,. aç~ma c;::l,;taQ.q, r.esfi:ie!le.e · e · dPmicili;adc> í:!a .R~a. 'Ed:llard.:o 
Geronasso 1 n~ 14'7:6 1 Baçadhe:J;'.i., . n~;stli!. C;;tpiÇal,. :n:p V:alqr à,~ 
'R$:6a.o. CJ.CIO, o.o. tseiscerttc:>:s mil re·a:ts·) ., 'a ser paga. em 12.0 ( .. c:éntó· e 
vinte.) •l!.s!!!S:; ~e.:r,~,d,p· a (lata. de v,etlcl.mentô: iia p:tl:meira patcel:a aos• 
3êl.,t:08BZ.O·l4!1,. e ·a· 'd.:ªta i:ie 'Ve~c:d.ll)ento 4a q;rj:!~ma ao!3 30/07/~.p2:4i ~ . . T~a · 
,de juros•·e~et±.V:é\ :de; 1 1 95% a'"m. e de 26,02!11 a. a .• Valor da garantia 
,fi!lluci.â:r.ia.:. :I{$~99\S:,,;o;oo, o·o. o.ema±à êondl:Çõ.es .constam da re~erldã 
ç~<ti.P:la.: :FUNREJus; .$.Aic:!. .m." .1.4'0l0965'13Qo7<aooo paga .. lie R$1.20•.o,o;o 
$o;b;re o vaiar i:ie: R$.:6Q(J,.oo:o.;ó(). t>ou fé.,. cú$1';1t9: 2:1s~ ·V'Rc:J "" ·R$3;a;~·.A9. 
(vs/appo) 
CUritiba,, 24 d'e j ülh:ó. de ~:014 • O REGISTRADOR: 

.Jlv-s· .. &7.:954. - :(Pxe>t.ooolo 324. i.se :éie :LJ3/l:P/2ó1$ ... · sót.IDA:ÇÃO DE. 
!:Rói.)~!tEII~l!l. ~ ~9t'l~<:?·:r::m.e ~~qu~r.i,m~.lil't:O.· i;:it:m~~:i'Q .. · · ç:;:iQ.ªq;e d~ .~âP l:iªulo 
efii, 1$ll0i{2018, e dema:fs, documentos COli\proba• Órili:os, QS q.~,r~:LS ficam 
at~J.l::btados., e te'rfdo em •visJ;ci quê ós dl:hredo:res' fidüdi~nt:e.s, :JOSÉ 

· tO:;I;i~ 'rJ\'lt~'t 1i'E'Riª-$t.RA e 13-ÔP.l:\,J:·l':El: [loffi:CED.Q li'ERREIRA, já. identi:f,icàdO~ ê 
q:u..ot.li.f;lc;i;idos., aPir>s· se:~em ppt;ific~ctqs, p:~o pu:r::ga·~aro a 'md:r.a dà 
d'.brlida const:ant.e da al·ienação f•iducd.ár±ÇJ. QQ:j eto .ÔQ R-4 ~ port·a;pt;q, . 
•fica. ·conse>;l.:i.dada ã. prop:riedac!Q em. nome êl.o ·c.r:.edor fiêl.uoiár.io .SANCO · 

•. BMDESCO S/A·, no• 'l(ql,o:t ti:e R$742. ao$, 97' tseteoentos e: quare.nta: .·.fi$. , ' 

. ·d.o~s :1'!\,~l e' o.ito.cer:>.tos e cinc;.Q ::re:a,.i:s· e no:venta. e :se,'te c;e:nt:a,vo.$!, 
paâ'i!làn:do. o •íllesmo .. i!ler pxoptietário do im6v:el. Cotlsul'ta ne,g.ativa de 

·• :±ntli•~on;tb:i,H~a- do: sJst'éma cto C.N.Is: Hash - .e.a~9. 40!Sl:>.. éO.e7. 
?f4;3, ~,11~~" 1410., Of~":l·· 7a,.~a,, 4t;:2E), .aé:fç·Q.; 59bç: • cikHL :2$ H~, ccb<h 
i4el6, 63'6f; •. :2ba2, 99'9f. Of8~3., 9o7d; 400'4, at2Sl, .6,oO.e... 8(9~.çt. ocl:9S~. 
'lf3:3. 07:SO. fã.c6.. bd5o. z,f49'.. IMPOSTOS':• ITBI guia .PMC 39705/20:18 
t0.9;/;tot~o;t;aj pag;a. sobre avaUaçã:~ P:e.R$'74l2.aoS,97. FUNRE.JUS:i g-ula., .. 
n<~ l40.:0QQQ~ôQ.0:4o:?.()l$'3;,.9 pa,9;s, q~; .l\$.;L .A!l:~;. 6:1. ~ol:>:r~'é o v:alQ~ · •d~ 
.R$742.,,805,9:7, Emtida a EiOI ..• ·oau f~, Cu~tas: 156 'iJ 4; ~",11 •.. 
(jm/aâJ . . k~~· r~-+ 
.Cilrití.b:a, f)'} de· .no.v~mb;r(), dê 201:8 . REGIST:RA O · 

· .dERTfFICO, .que a presente: fotocópia é reproduçã 1êl da rn 
Registro Geral., desta Serventil:t. Dou fé ... Curitibá., 07 de novembro de 
M~r:iana Carvalho Poze.nato Martins 
Ofici~:ll do Registro 

JQsi'çme AP!Sirecida 13ryksaag 
Rosilda Klhneki 
Angela Cristina Delfino R'ibas dos Santos ~~~~~:J 
Selo: R$ 4;67. 
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