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IMÓVEL:- Galpão situado na rua S ão Luiz Gonzaga n 2  1031, na Fre--
guesta de S ão Cristovão, e espectivoterreo que à constituÍdo--
pelos terrenos onda existiram os prédios 1023, 1031 e 1, 049 da re-
ferida rua, medindo ditôsoterrenos: o de numero 1023:- de frente-
4,50m pelo alinhamento do PA 7805 da rua S ão Luiz Gonzaga, lado--
esquerdo, 107,95m, confrontando com o terreno 1031 abaixo descri-
to, e pelos fundos 4,50rn, fazendo testada para a rua Slnimbú, pe-
lo lado direito, 108m confrontando parto com o imtvel 176 da rua-
Sinimbu e parte com o imve1 1017 da rua São Luiz Gonzaga. O de - 

nQ 1031: forma de polÍgono irregular de 4 lados tem de frente Sm-
pelo alinhamento do PA 7805 da rua São Luiz Gonzaga, pelo lado---
esquerdo, 107,70m confrontando com o terreno 1049 a seguir descri 
to, fundos, 9rn, pelo novo alinhamento da rua Sinimbu, lado direi-
to, 107,95m confrontando com o terreno 1023 da rua So Luiz Gonza 
ga. O terreno 1049 forma de polígono irregular de 4 lados mede---
de frente 12,90m pelo alinhamento do PA 7805 da rua São Luiz Gon-
zaga, pelo lado esquerdo, 107,50m confrontando com o im6vei 1055-
damesma, rua, pelos fundos, 12,90m pelo novo alinhamento da rua--
Sinimbu, pelo lado direito, 107,70m confrontando com o imve1----
1031 da rua São Luiz Gonzaga. Das metragens acima descritas estio 
excluídas as áreas de recúo sofridas poios terrenos. Inscrição---
0126961-2 CL 06383-3.PROPRIETÁRIA:- COMPANHIA SÃO JOÃO DE ARMA---
ZENS GERAIS, com sede nesta cidade,CGC 3306259710004-09.REGIS----
TROS ANTERIORES: 3 AT- 19281-126 e 3-AU- 19763-7 deste Cartório--
Real 4- 2526-253,Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 

AV-1-M-37.954:--REMIÇÃO DE FORO:- O foro que onerava o imve1 foi-
remido fIor João de Orleans e Bragança e sua mulher por escritura-
de 21-10-1959 do 52  Ofício (Livro 949 fls.95), registrada em 25-.-
04-1968 no livro 3-AZ- 23252 fls. 200.Rio de Janeiro, 06 de Ou---
tubro de 
TEC.JUD.JU~MDO ãuád*a4z& Z~~  5~~ 
O OFICIAL 	 . 1 

 H-2-M-37.954:-COMPRA E VENDA (PRENOTAÇÃO N2 94029 DE 22-07-1987): 
Por escritura de 27-06-1986 do 12 Oficio de notas desta cidade--
(Livro 2345 Lis. 172 ato 96), re-ratificada por outra de 20-08---
1987 do mesmo 12 2  Oficio (Livro 2468 fio. 180), a Proprietria---
vendeu o imvel a Barreto Prading S/A Exportação e tmportaço,--
com sede nesta cidade,CGC 30.502.01710001-08, por CZ$3.937.915,87 
Imposto de transmiss ão CZ$78.758,30 pago em 05-06-1986 guia núrne- 
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R-3-M-37.954:-HIPOTECA:- Por escritura de 09-02-1988 em notas do-
49 Oficio desta cidade (Livro 2018 fls. 123 Ato 53), Barreto ----- 
rad1ng S/A Exportação e Importação com sede nesta eidade,CGC-MF-

n 2  30,502017-0001-08 e filial na Rodovia MG 26, Fernn Dias, Var 
ginha, Estado de Minas Gerais, deu o 1mve1 em primeira e especi-
al hipoteca ao Banco Sudameris Brasil S/A, com sede em São Paulo-
SP, inscrito rio COO sob o n 9  60,942.638-0001-73, e filial nesta--
cidade, em garantia de uma dívida no valor do CZ$60.00co,00 nos—
termos do contrato de Empréstimo com Encargos Post'ixados (0?N --- 
e juros) sob o ri 2  098/88, codi vencimento para o dia 11-04-1988---
aos juros de 018,0000% ao ano mais 100% da OTN,Fiscal com imisso 
de uma nota promiss,ria do valor de CZ$60.000.000,00 cujo contra-
to foi datado de 09-0 -1988.Demais clausulas e condiçesas coas-
tantesdo tltulo.Rto o Janeiro, 18 ma,lo de 1 88----.-.-.-,-- 
TEC.JUDJ9ftAND -_£ 
O OFICIAL 'tiYi t/7e , a, M'a& 0ÁÁ7ÁXd - 

AV-4-M-37.954:-AJUSTE:- Por escritura datada de 03-05-1988 em no- 
s do 49  Oficio desta cidade (Livro 2027 fls. 151 Ato 71),proto-

calada sob o n 9  100,263, o credor Banco Sudameris do Brasil 5/A-
e Cat Solúvel Brasília 5/A, devedor, de comum acordo prorrogaram 
para o dia 21-06-1988, à taxa de juros de 17% a.a. mais 100% da--
OTN Fiscal, tudo rios termos do Contrato de Emprtstimo com ericar--
gos Posfixados (OTN e Juros), datado a assinado em 22-04-1998--
coei emissão de uma nova nota promissria no valor de CZ$ ----- 
0.O00.00000,Rio de jar4ro, 20 de Jía1o/e 988--- .- - -. -. - ,- • -. - 
TEC JUO. CL C. 1 * 
o OFICIAL/A 	 J1ITÍT ,J, JJi j -(ÀÁJTÁIJ2dI'/ 

R-5-M-37.954 :  -É1POTECA 2 9  GRAU:- De acordo comv  a escritura do--- 
4 9  Oficio Livro 2018 fls. 144 de 22-02-1988, protocolada sob e---
n 2  101014 Café Solúvel Brasilia S/A, com sede nesta cidade,000---
n 2  25859,736.0001-36, deu o imve1 objeto desta matricula em----
hipoteca ZQ Grau ao Banco F1nanceiro e Industrial de Investimen-
tos 6/A sede em São Paulo, CCC ri 9  48.103.014.0001-67, no valor de 
CZ$40.000.000,00 com vencimento para o dia 25-04-1988 aos juros--
de 19,0000% a.a. mais 100% da OTN Fiscal com emissão de duas no-
tas proeussarias sendo a primeira do valor de LZ$O 000 0O0,ÇO---- 
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àm vencimento para e dia 23-03-1988 a segunda no valor de CZ$---

20.000.000,00 com vencimento para o dia 25-04-1988 e a terceira - 

do valor de cZ$20.000.000,00 cora vencimento para o dia 2505.1988 

com diversas clausulas constantes do mesmo, como lnterven1ente---

avalista e hipotecante 8 eta Trading S/A Exportação e Importa-- 

ço acima qualifica . de Janeir , 22 de Junho de 1988------ --  

TECJUD.JU,fAME.NtD0 / 

O OFICIAL ki4JÇ/Y1'Lp4, 	d 

AV-6-11-37.954:-PRôRR0GAÇ.O DO PRAZO DA HIPOTECA:- Nos termos da--

escritura de 11-07-1988, prenotada sob o ng 102.946 o Banco Suda-

meris do Brasil S/A e Cafe Soltvel BrasIlia S.A. resolveram em co 

num acordo prorrogar o referido eraprstimo do valor de CZ"--------

60,000.000,00 para o dia 01 de agosto de 1988, aos juros do 17--
a.a. mais 100% da OTN Fiscal, com emisso de uma nova nota promis 

s6ria do valor de CZ$60.00000O,O0 ptudoonótrn6s cÓOtr'ato- 

OTN E JUROS) sob o número-

420188 ass em 13-06-1988, ficando o im6ve1 referido na cláusula-- 

letrasA e 8 hipotecados ao ora outorgante credor como garantia--
do empréstimo ora prorrogado.Rio de Janeiro, 15 de agosto de----- 

1988----- , --  .-.-,-.-,-•.)- .- .-.-.--- 

O OFICIAL MÀA 	fl7nç 	,, IA' i2 LZ -L 	1Â4W 

AV.7 14, 37,954 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA HXPOTECAPOBJETODOR.3:-

De acordoccom a escritura do 16 2  Oficio, L 2.611 fls,91, de 21-

de setembro de 1988, protocolada sob o n 2  104264, como outcrgante 

credor"," BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, e devedora CAFÉ SOLUVEL BRASL 

LIA S/A, resolvem, por solicitação da outorgada devedora vm ele 

cutorgante credor prorrogar oreferido empréstimo, ora aumentado-

para Cz80.000,000,00, com vencimento para 01-11-1988, à taxa do 

juros de 22% a.a.; e mais 1007, da variação da OTN/F1SCAL, com emis 

são de 1 (umà) nota promissória de igual valor, tendo nos termos 
do contrato de empréstimo com encargos pós fixados (OTN, juros)sob 
a 594/88, datado de 1-09-1988, ficando os imóveis referidos na 

eláusulà segunda letra "a" e "b" hipotecados ao ora outorgante --

credor com garantia do empréstimo ora prorrogado. Quem pela pre--

sente escritura e na melhor forma de direito eles outorgantere re 

ciprocamente outorgada vem' re-ratificar a citada escritura de 

ajuste, lavrada no 4P Ofício, L2 2037 fls.111 em 11-07-1988, quan 

to a data do vencimento do empréstimo, que foi em 01-9-1988, e 

1.* 
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rio como constou.- 	o de Jan 
O TEC J UD 	_____________ 
O OFICIAct1.,.-k3 	(_tÇ•, 	tMç. 

ro, 11-10-1988. ------------------- 

AV-8-M-37.954:-PRORROGAÇÂO DE PRAZO DE Ef4PRÉSTIMO:- 1  De acordo---
com a escritura do 16 9  Oficio Livro 2611 fls. 110 de 09-11-1988,-
protocolada sob o flQ 105.122, o credor o Banco Sudameris Brasil--  
3/A e a devedora, vm ele outorgante credor prorrogar o referido-
empréstimo ora aumentado para CZ$150.000.000,00 com vencimento--
para 5.01-1989, a taxa de juros de 26% a.a. mais 100% da variação 
da OTN Fiscal tudo nos termos do Contrato de Empréstimo com En- 
cargos Pos fixados (OTN m 	juros), n 744/88 .atado de 01-11-88 
e com emissão de uma not 	omiss6r1a de igual valor.Rio de Janei 
ro, 15 de dezembro d 	8----.-.-.-.-.- .-.-.- .-. 
TEC• JUD . JUAMEbT)0_ 
O OFICIAL Aj1ÀV1'2 	rli, , lçj ,UrjJ7j 

AV-9--M-37.954:-AJiJSTE E PR0RROGAÇ0 DE PRACO DÊ EMPRÉSTIMO COM GA-
RANTIA HIPOTECÁRIA:- Por escritura de 20-02-1989 em notas do 16 2 - 

Ofíciodesta cidade (Livro 2634 fis. 62), protocolada sob o nwne--
ro 107.859, o credor Banco Sudamet'is Brasil S/A e devedora Café---
Soluvel Brasília 5/A, que por so11citaço da devedora, o credor---
prorrogou o emprstimo de CZ$150.000.000,00 atuais 	NCZ$ --------- 
150.000,00 com vencimento para 09-02-1989 a taxa de juros de 32% - 
ao ano, mais 100% de OTN/Fiscal, tudo nos termos do Contrato de---
Empréstimo com Encargos Posfixadas (OTN mais juros) n 9  022/89,da--
tado de 06-01-1989 e com emiss.o de uma nota promissória de igual-
valor, que ainda, mais uma vez, por so11citaço da devedora, o 
credor prorrogou o referido empréstimo de NCZS1SO.000,O0,com ven--
cimento para 18-04-1989, a taxa de juros de 24,50% ao rns, encar--
gos estes prefixados a serem pagos mensalmente, tudo nos termos do 
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente ng 097/89 de 13-
02-1989 e com emissto de uma nota promiss6ria de igual valor fÍ--
cando os imóveis referidos na clausula segunda, letra "a" e "b",--
mantidos sob hipoteca em favor do credor como garantia do emprés--
timo prorrogado.Rio d'' Janeiro, 05 de a 11 d  
TEC . JUD. JUME'FDO 	 LP-... 
O OFICIAL hY-.'ini,nnÁ,dw, JÁn,V - 

AV-, 10-M-37.954: -AJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO CO4M GARANTIA HIPO--- 
T:ECARIA:~ 	Por escritura do 8 9  Oficio Livro 2044 fls. 71/74 ato-- 
33 de 01-06-1989 Banco Sudameris Brasil 3/A e devedora Cafe Sole-- 
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vei Brasilia S/A, que ainda, mais uma vez, por solicitaço da Ou-
torgada devedora, em ele outorgante cr edor, prorrogar o referido 
emprestimo ora aumèntado para NCZ$500.000,00 com vencimento para-
19-06-1989 a taxa de juros de 15,50% a.m. '  encargos estes prefixa-
dos e calculados excepcionalmente , e a serem pagas mensalmente---
tudo nos termos do Contrato de Abertura de predito. Rio de Janei-
ro, 22 de Junho de 
TEC , JUD JUAMET0f  

O OFiCIAL/4Ái (piqnfJz3jJJJ ,4çi 
1/ 

AV.11 M. 37.954 - NOVA DENOMINAÇÃO.- Pelo requerimento de28-8-89 
e xerox do 0,0. hoje rqOivado, BARRETO TRADTHG E/A EXORTAÇ0 F 
IMPORTAÇÃO, mudou 	denominaço para 'CSB TRADING S/A EXPORTA- - 
ÇÃO - E IMPORTAÇÃO" 	ia de  
O TEC JiJD JI 
O OFICIAL  

AV.12 M. 37.954 - AJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMpRÉrIMOCoM 
ÔARÃNTIA RIPOTECÃRIA:- Por escritura do 82 OfIcio, 1,2 2054 fls,07 
de 12-07-1989, que ainda mais ua vez, por soiicitao da outorga 
da devedora, vem, ele, outorgante credora, prorrogar o referido - 

empréstimo de NCZ$500.000,00 com vencimento para o dia 19-07-1989 
taxa de juros de 3.404.8300%.,ao ano, encargos estes prefixados 
ca1cOlados jxponenciauented a serem pagos, meisalrnen€e, ttido-

ríos termos da contrato de abertu±a de crédito em conta corrente - 

ng 368/89, datado de 19-06-1989, e com emissão d uma,nota promis 
s6ria de igual valor, ficando os ímveiá referidas na c1usula --

"segunda l etras "a' e I5H mantidos sob hipoteca em favor do ora 
-oktorgante credor, como garantia do empr éstimo contraído e prorro 
gado. Que assim, fica a presente escritura fazendo parte ir'tegran 

-te é complementar daqueles, parq que juntas produzam um sé e devi 
do efeito de direito. Pela Interveniute hipotecante, falando por 
-seus pepresentantes legais, me foi dito que nada tem a aper com a 
preente prorrogço d referido emprétimo, concordando com to-
dos os termos clusu e condiçes, e que se obriga solidariamen 
te. Rio dei 7 	-9-1989. 
O TEC JUD JURTz 	 - --,- - -- - - 

o OF IC IAL  

Av_r3M..37954..ASpE E POR~OGAÇX0 DE PRAZ 0.- lÇos termos  da escri 
J.ui'a de 08/08/1989 em notas do- 8QOf{cio,desta cidade (L 9 2054 

? k, 
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fls.0104 ato 059), o credor BanroSudameris Brasil S.A., e deve-
dora Café Solúvel Brasfila 3/A, por solicitaÇO da devedora o - 
credor prorrogou o emprstimo de NCz$500.000,00, comrvencimento-

para o dia 21/08/1989, k taxa de juros de 4.165,64% ao ano, en-
cargos estes pré-fixados e calculados exponencialmente, e a se--
rem pagos mensalmente, tudo nos termos do contrato de abertura - 

de crédito em conta corrente n457/89, datado de 19/07/1989, e - 

com emissão de uma nota promiss6ria de igual valor, fixando os - 

imóveis referidos na cláusula "segunda" letras "a» e "b", sob - 
hipoteca em favor do ora credorç coma, garantia do empr éstimo --
contraído e prorrogado. A presente escritura fica fazendo parte-
integrante e complementar daqueles para que juntas produzam um - 

s6 e devido efeito e direito.- Uo de Janeiro 220911989. - . - . - . 
o TEC JtJD. JURT  

O 0FICIA wk,, 

AV-14 M-37 . 954-CANcELA1E?T O DE HIPOTECA -Por documento particu-

lar de 23.04,1990 1  hoje arquivado, o credor autorizou o cancela-
mento da hipoteca objeto do-5-Rio deJaneiro,27 de abril 1990 
TECJUDJ7Q 

 

AV-15 M-17. 954-AJUSTE E PRORROGAÇXO DE PRAZO DE HIPOTECA : -Por --

escritura de 14.09.1989 do 690fício de notas,desta cidade (L - 

2066 ±1,s.16 ato 7),'o Banco Sudameris Brasil 5/A, concedeu à de-, 
vedora Café Solúvel Brasilia 5/A, prorrogaç ão do empréstimo de - 

Ncz$500.000,00, aumentado em 14.09 , 1989 para lqcz$1.000,000,00, - 

com vencimento para o dia 20.09,1989, à taxa de juros de 
4.899,22% ao ano, encargos estes pré-fixados e calculados expo--
nencialmente, e a serem pagos mensalmente, tudo nos termos do - 
contrato de abertura de credito em conta corrente 541/89, datado 
de 21.08.1989 e com a irniso de uma nota promiss6rja de igual * 

valor (I'cz$1.000.000,00). A presente escritura (ora averbada) fi 
ca fazendo parte integrante e complementar das escrituras nela - 

referidas objetos de averbaes anteriores.-Rio de Janeiro, 27 
de abril de 
TEC . J'TJD. JU

Cê21Q~ 

 
0 OFICIAL t&iàC,  

F'.-16 IYI-7.g54-$EGUDA HIPOTECA.- -  Pela escritura referida na AV-
15, CSB - Pradng Sr.

'A.,Exportaçao e ImportaQao, deu o im6vel em 
segue ficha 04 
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em hipoteca convencional de segundo grau ao BANCO SUDAMERIS BRA-
SIL S/A, garantindo urna dívida contraída por Café Suilivel Brasi-
lia 3/Ã, no valor de Ncz$500.000,00, com vencimento para o dia - 
02.10.1989, ? taxa de juros de 5.991,33% ao ano, encargos estes-
pré-fixados e calculados exponencialmente e a serem pagos mensal 
mente, tudo nos termos do contrato de abertura de cfedito em con-
ta corrente n564/89, datado de 29.08.1989 e com imissão de urna-
nota promiss6ria de igual valor (Ncz$500.000,00).- Rio de Janeiro 
27 de abril de 1990 ,- .-.-. - ,..,- . - .. - . -- . - . 
TEC . JIJD. JUT t 4p0 jt,ÃflÍ4 

o 0tCIAL /igYff4jv  

.AV-17 M-37.954-AJUSTE E PRORR0(AÇ0 DE PRAZO DE HIPOTECAS:-Por 
escrituras de 20.104.989 do 80fício de notas,deota cidade (L 
2066 fls.122 ato 68), Banco Suaaeris Brasil S/A, concedeu a deve 
dera Café Solúvel Brasília S/A, prorrogaço do empréstimo da 
Ncz$1.000.000,00, com vencimento para o dia 30.10.1989, à taxa de 
juras de 9.303,84% w ano, èneargos estes pr-fixados e calcula--
dos exponencialmente, e a se-rem pagos mensalmente, tudo nos ter--
aios do contrato de abertura de crédito em conta corrente 637/89 - 
d 29.09.1989 e com a imissão de urna nova nota promiss6ria de 
igual valor (Ncz$1.000.000,00); e ainda prorrogar tambem o emprés 
timo de Ncz$500.000,00, com vencimento para o dia 06.11,1989, ? - 
taxa de juros de 582,84% ao ano, encargos estes pré-fixados e 
calculados linearmente e a serem pagos mensalmente, tudo nos ter-
mas do contrato de abertura de credito em canta corrente 657/89 - 
datado de 05.10.1939 e com a emissão do uma nova nata proraios6fia 
de igual valor (Ncz$500.000,00),A escritura ora averbada fica fa-
zendo parte integrante das escrituras nela referidas objetos de - 
registro e averbações feitas nesta uiatrieüla.- Rio de Janeiro, 27 
de abril de 199 
TEC.JUD.JU T2 

R-18-M-37.954 3' HIPOTECA: Por escritura de 2110.1990. em notas'-' 
do 82 Oficio, desta cidade, La 2092, f]..142, ato 74, CSB Tradirtq - 
S/A Exportao e importação, com sede nesta cidade, inscrita no 
CGC sob o a 2  30.502.017/0001-08, deu o imóvel desta matricula, em-
hipoteca de 32 grau ao Banco Bamerindus do Brasil Sociedade An8ní- 

ILO 
I) 

LO 
co 



REGISTRO GERAL 
$AICULA -i r FCA 

04 	- 

An6nima, com sede em Curitiba-Paran, inscrita no CSC sob o na 
76.543.115/0001-94, para garantir a cessão de crédito celebrada 
com o cedente Banco Bamerindus do Brasil Sociedade An&nime e a ces 
sion&ria Xmobili&ria Irapuan S/A, com sede nesta cidade CGC na---
33,064.650/0003-11, polo valor de CR$ 375.088.000,00, a ser pago - 
pela cession&ria ao cedente em 18 (dez) prestações semestrais e - 
consecutivas, com pagamento de juros no primeiro ano, e a partir-- 
.dá 2 2  ano, principal e respectivos juros, tudo como segue: 2 (duas 
parcelas de juros: sendo a primeira em 22.04.1991, e'a segunda em-
22,10..1991; oito -(84 .pareelas de-pinc.ipal 1  acrescidas dosjjuros;-
semestrais, a partir de 22,04,1992 de valor correspondente cada u-
ma delas, i,divisio de número de parcelas não pagas,pe].o saldo de-
vedor apresentado por ocasião dos respectivos pagamentos. Para ga-
rantia, suplementar da hipoteca referida, na liquidação das parce--
las do preço retro mencionadas, os intervenientes caucionantes, --
RMB - Comércio Empreendimentos e Participações L.tda, com sede nes-
ta cidade, CCC n2 31.360.282/0001-61; Companhia São João de Arma-
zers Gerai, com sede em Varqinha - Minas Gerais !  CCC n ......... 
33.062.597/0001-58, e Rosamar Empreendimentos e Participações Ltda  
com sede nesta cidade, CGC n 2  27,677.822/0001-68, da ao cedente - 
em caução respectivamente 84.954.403, 100.020.761 e 69,888.045 a--
çes ordinrias nominativas reiresentativas do capital social da - 
CJjSo1íiel Brasilia 8/A, com sede oVn Varginha - MG, inscrita no-
CCC sob o na 25,869.736/0001-21, e que representam 35% da tota1id 
de das ações ordinrias nominativa &es essas das quais são anS 
cos e exclusivos titulares, e que se encontram livres e desembara-
çadas de quaisquer anus, dvidas, gravames, ou restrições de qual-
quer espécie, sem que esta cauçio importe em restrição dos direi 
tos dos acionistas, exceto os de alienação a qualquer titulo, sem - 
a prévia e expressa autorização do cedente, para fins de líquida-- 
ção das parcelas do poeça. Rio deneiro, 12.11,1990 

4 	
***' 

OFTCIALA O 	 i L'&' 
R-19 M-37.954:--PENMORA:-0 imSvel foi penhorado nos autos da Ação 
de Execução proposta por Banco Sudameris Brasil S/A, contra Café 
Soluvel Brasilia s/A, Ruy Barrete, Raul de Castro Barreto e 	CSB 
Trading S/A Exportadora e Importadora, pelo valor 1 de Cr$ 
63.061.630,14, por determinação co M.M.Juíz de Direito Or Jorge - 
de Miranda Magalhães, conforme Oficio n 2 377/91W, em 14,06.1991 ex 
pedido pela 39t Vara Civel, desta cidade, hoje arquivado. Rio de 
J.ineiro, 05 de julho cc ±991 
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TECUD.JU!  
O OFICIAL. MAÃJi7adi' 

AV-20 M-37. Ç 	AO: Os lançamentos precedentes são 
os que constam da matricula no Livro próprio. Rio de 
Janeiro, 26 de julho de  

O OF1CI  

R-21 14-37.954 	PENHORA 	(roUcoio ri . 	318.166 de 
03/06/2016). TÍTULO: Oficio n° 347/2016/OE, da 25 Vara 
Cível, desta cidade, datado de 19/04/2016; e Auto de Penhora 
e Depósito de 04/03/1994, hoje arquivados. JUÍZA: Dr. 
Simone Gaste-si Chevrand, VALOR DA DÍVIDA: R$82.560,577,67, 
em 20101/2016. AUTOR: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 
atualmente denominado BANCO SISTEMA 5/A, com sede eis 
Curttlba/PR, inscrito no CNPJ sob o n° 76.543.115/0001-94; 
RÉU(S); CSB TRADINS 8/A EXPORTAÇÃO E IMPQRTAÇAO, coro sede 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob a n° 30.902.017/0001-08, 
E OUTROS. PROCESSO n 0  0085838-50.1993.6.190001 
(1993001,082101'-6), DEPOSITÁRIA: Therezinha de Jesus 
Daumas, 3° Depositária Judicial, matricula 01/5501. Rio de 
Janeiro, 26 de julho de  

SELO: EBNM 13730 OTC. O OFICIAL 
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CERTIDAO: Certifico e dou fé que a presente cõa é reprodução 
autêntica da matricula a que se refere, extraida nos termos do art° 19, 
parágrafo primeiro da Lei 6,015 de 1973, dela constando os eentuats 
ÕNUS que recaiam sobre o imôvel Eu  confen (MCS) 
Rio de Janeiro, 0310812016 (Data da Certidão) O Oficial, 
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