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IMÕVEL: UM TERRENO situado na Rua Daniel Sevalha, sem número (s/nº} -
Bairro da Raiz, quarto distrito desta cidade, com uma ãrea de 

cento e vinte e seis metros quadradas (126,flOm2), perimetra de cinquen 
ta e quatro centímetros lineares (54,DOm1s}, limitando-sé: ao NORTE - 
com o terreno de Messias Pereira da Siiva, por uma linha de vinte e 
um metros (21,OOm}; ao SUL - cam imóvel de Waldemar Pessoa Cintra, por 
uma linha de vinte e um metros {21,OOm}; a LESTE - com propriedade de 
Fernando Moreira, por uma linha de seis metros (6,OOm}; e, a OESTE -pa 
ra onde faz frente, com a referida Rua Daniel Sevaiho, por uma linha.. 
de seis metros (6,OOm); {Desmembrado de uma ãrea maior}; 
PROPRIETÃRIO: MESSIAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, carpintei-

ra, portador da G.I,RG n4 324.063-SSP-AM., e do CIC sob 
o no 027.552.202-47, residente nesta cidade, na Avenid a 
Atlântica, n4 91 - Bairro da Raiz; 

REGISTRO ANTERIOR: na 7201, ficha 1 do livro 2 de Registro Geral, des-
te Cartório.-

IDENTIFICAÇÃO FISCAL:nQ 01.30.014.0668.002.-

7203 - COMPRA E VENDA: Nos termos da escritura lavrada aos 31 de Agos-
to de 1990, no 3Q Oficio de notas desta capital, no livro 2328, 

folhas 87, pelo Tabelião, Dr. Raymundo Lucimar Marques Pinheiro, cons-
ta que, o imóvel objeto desta matricula, foi transferido pelos TRANSMI 
TENTES: MESSIAS PEREIRA DA SILVA, acima qualificado, e sua mulher IRE= 
NE ROCHA DA SILVA, brasileira, do lar, portadora da C.I.RG nQ173.5i4 -
AM., e do•CIC nfl 027.562.202-47; ao ADQUIRENTE: JOSË XAVIER DE SOUZA , 
brasil eira, ~casado. comerciante, portador da C.I.RG n4 0140234-©-SSP -
AM., e do CIC na 014.998.402-25, residente nesta cidade, na Rua Donize 
te Gondim, n9 59; pelo VALOR de CR$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL 
CRUZEIROS), avaliado pelo SETOR DO ITBI em CR$274.200,00 (DUZENTOS E 
CATORZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS}. O imposto de transmissão foi pago 
no Banco do Progresso S/A., autenticação: BPSA 076 90 AGO 29. Prenota 
ção n9 14.725, fólhas 92 do livra 1-D.- ` 
EM:13.09.90 . - Stantey Quciraz forcar i~   .) 

Oficia! 
W 
FS. 

AV.2 - 7.203 - CQNSTRUÇAO: Nos ternos do requerimento datado de 19 de julho de 
2001, dirigido a essa serventia pelos ADQUIRENTES: JOSÉ XAVIER DE SOUZA, 
portador da C.T. RG numero 0140234-0-SSP-AM, e do CPF n° 014.998.402-25, e sua 
mulher :t~~NtÁRi;NÃ ~. OLIVEIRA DE SOUZA, portadora da C_I. RC7 n° 
242ó17-SSP-AM., e do CPF n° 343.90ó.852-87, ambos brasileiros, residente nesta 
cidade, na ,Avenida Tefé, n° 59 - Bairro da Raìz, representados por sua procuradora 
ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, consta que, no imóvel objeto desta matricula, 
foi feito pelo VALOR de R$10.200,00 (dez mil e duz áóna~ruá e ós~~ MA
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CONSTRUÇÃO {COMERCIAL} totalmente concluída com 139,44 m2 de área 
construída e as seguintes características: EDIFICAÇÃQ TÓTALMENTE 
COMERCIAL, ASSIM DISCRIMINADO: SUBSOLO COM 36,42 m2; CONTENDO: 
ESCADA E ÁREA DESCOBERTA; PAVIMENTO T'ËRRÈO COM 103,02 m2, 
CONTENDO: ESCADA, SALÃÒ CÒMERCIAL, W.C. E ÁREA DESCOBERTA. 
Possui esgotamento sanitário com lançamento final para fossa e sumidouro. Conforme 
se verifica da Certidão de Habite-se n° 004473, expedida aos Ó3 de maio de 1999, peia 
Divisão de Controle Urbano da Empresa Municipal de Urbanização - URBAM 
(Prefeitura Municipal de Manaus}, além da Certidão Negativa de Débito -CND n° 
057672401-03041430, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social -INSS em 04 
de julho de 2001 e da Planta de Situação. Prenotação n° 25.311, folhas 22 dò livro 1-H. 
Manaus, 23 de j»lho de 2001. 
Oficial 

~tanleq Quetwa {~~ 

R.3- 7.203 - COMPRA E VENDA: Nºs termos da escritura de Compra e Venda, 
lavrada aos 30 de agosto de 2401, no 4° Oficio dé notas desta capital, no livro 367, folhas 
183-184, peia Subtabeliã, Raimundo Helena Teixeira Cortêz, consta que, o imóvel objeto 
desta matricula, bem como a Construção Averbada. sob o n° AV.2-7203, foram 
transferidos, pelos TRANSMI2'ENTES: JOSÉ XAV1hR i3E SOUZA, comerciante, 
portador da C.I. RG n° 140.234-Ó-SSP-AM, e do CPF n° 014.998.402-25, casado com 
OSMARINA OLIVEIRA DE SOUZA, portadora da C.I.RG n° 242.617-SSP-AM, e do 
CPF n° 343.906.852-87, ambos brasileiros,. residentes e domiciliados nesta cidade, á 
Avenida Tefé, n° 59 -Bairro da Raie.•, representados por sua bastante procuradora, Ana 
Maria Oliveira de Souza; á ADQLìIItENTÉ: GRAFINICK INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LIDA, estabelecida nesta cidade, na Rua Daniel 
Sevalho, n° 239-A -Bairro da Raiz; representada por seu sócio gerente, Agnaldo Felinto 
Fontão; pelo VALOR de R$28.000,04 (Vinte e oito mil reais}, avaliado pelo SETOR do. 
Il'k3I em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais}. Ó imposto de transmissão foi pago no 
Banco do Estado do Amazonas S1A, autenticação: autenticação: BEA 01500300801. Foi 
Emitida DOI conforme escritura. Prenotação n° 25.558, em data de 19/09/2002 ãs folhas 
31, do livro 1-H. Manaus, 20 de setembro de 2002. _ ~ 
Oficial 

(~tanler~ QueítoF [~~q 

R.4 - 7.203 -TITULO: PRIMEIRA E ÈSPECL4.L HIPOTÉCA: Forma do Tí#ulo: 
Nos termos da Cédula cle (`;réçlitsi I3ancárin N° ~tll (l/l SF-0.  fl7 
de maio de 2fl 10, apresentada em 3 vias uma das quais fica digitalizada e arquivada na 
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serventia, simultaneamente registrada soh o n° 2885, do livro 3 de Registro Auxiliar, 
consta que, o imóvel objeto desta matricula, bem como a construção averbada sob o n° 
AV.2-7.203, avaliadas em R$210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), foram 
constitufdos em Primeira e Especial Hipoteca pela EMITENTE: GRAFIIVIC.~ 
INDÌISTR,IA, CQMÉRCICI E REPRES`ENTACÃO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 02.073.981/0001-22, com sede nesta cidade, na Rua 
Daniel Sevalho, 239-A, bairro da Raiz, em favor do FINANCIADOR: BANCO DA 
AMAZ~NIA S/A, Agência - Manaus - Centro; AVALISTAS: AGNAI.DO 
FELINTO FONTÃO - C.LRG n°970654-2-SSP-AM, CIC número 404.605.252-04, 
domiciliado e residente nesta cidade; e, MOISÉS MOREIRA ZACARIAS, C_I. RG 
número 501.734-3-SSP-AM, CIC número 202.092.582-68, domiciliado e residente 
nesta cidade; NATUREZA: ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA 
CORRENTE - ROTATIVA AMAZÕNIA AMPARO EM GARANTIA REAL: 
CONDIÇÕES GERAIS DO EMPRÉSTIMO: VALOR DO CRÉDITO: RS 
SO.Q00,00 (cinquenta mïl reais), Taxa de Juros Mensal.: 2,54%; Taxa de Juros 
Annals 34,48%; Multa: 2%; Tarifa de Abertura de Crédito: R$1.000,4U; 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: Na data índicada no item 1.8 descrito na prória 
Cédula, pagarão aa BANCO DA AMAZÕNIA S.A., na praça de emissão desta 
Cédula, ou a sua ardem, a dívida em dinheiro (moeda corrente nacional} certa, lïquida 
e exigível correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizado na linha de crédito 
denominada de Rotativo Amazônia. DESEMBOLSO - Q desembolso do valor do 
crédito, indicada no item 2.1 da própria Cédula, cera' feito de forma rotativa, mediante 
crédito em conta de depósitos da EMITENTE. Parágrafo Primeiro — O saldo devedor 
da conta corrente não poderá ultrapassar o valor do crédito aberto indicado na item 2.1 
da Cédula, inclusive no que se refere a encargos previstas na Cëdula. Parágrafo 
Segundo — Quaiquer solicitação de crédito da EMITENTE poderá não ser atendida 
pelo BANCO DA AMAZÕNIA S.A., caso não haja saldo no valºr do crédito rotativo 
indicado no item 2,1 anterior da Cédula; REEMBOLSO - O empréstimo seca pago ao 
BANCO DA AMAZÔNIA. S.A. pelo valor do saldo devedor apurado na data de 
vencimento, ou durante a vigência da Cédula a critério da EMITEM 1'E. ENCARGOS 
FINANCEIROS - Sobre o molda devedor incidirão juros compensatórios 
~remuneratórios}, diariamente capitalizados, a taxas efetivas indicadas nos itens 2.2 e 
2.3 da própria Cédula, exigíveis de forma integral no primeiro dia útil de cada mês, e 
ainda, no vencimento, na liquidação e na transferëncia do limite para outra agência do 
BANCA DA AMAZÔNIA S.A. OUTROS ENCARGOS - Incidirão, ainda, IOF, 
juros moratórios, multa e despesas bancárias. TARIFAS -Além dos encargos 
previstos nesta Cláusula pagarão ao BANCO DA AMAZÓNIA S.A. a Tarifa de 
Abertura de Crédito, abjeto do item 2.5 anteríor descrito na Cédula a tarifa de 
extrapolação de limite prevista na tabela de tarifa da BANCO DA AMAZÕNIA S.A. 
vigente na ofiasião. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE -Respondem, sobre o valor que 

OONT1ìJUANO VERSO 
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ultrapassar o limite que zne foi deferido, por juros equivalentes à taxa aplicada aos 

adiantamentos a depositantes, vigente na ocasião da extrapolação do límite. 

AUTORIZAÇÃO DÈ DÉBITO - A EMITENTE autoriza o BANCO DA 

AMAZÔNIA S.A. a efetuar em qualquer de sna5 contas correntes que mantenha na rede 

de atendimento do credor os débitos relativos a: tarifas de serviços, Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores 

Mobiliários - IOF, Contribuição Provisória sobre Movirnentaçãi Financeira - CPMF, 

principal, juros remuneratórios, juros de íbora, multa, despesas para manutenção 

segurança regularização e cºnservação do crédito, além das demais despesas previstas 

na Cédula. AUTORIZAÇÃO PAI.2A. COBERTURA DO SALDO DEVEDOR - A 

EMITENTE autoriza o BANCO DA AMAZÔNIA S.A., independentemente de aviso 

prévio, aplicar na cobertura parcial ou total do saldo devedor apresentado na conta 

corrente, quaisquer importâncias levadas, a qualquer tïtulo, a seu crédito. 

REPACTUAÇÃO DE ENCARGOS -Independente do vencimento final da Cédula, 

os encargos financeiros mencionados no caput da Cláusula Terceira anterior da Cédula;

poderão ser repactuados a qualquer tempo, sem necessidade da celebração de aditivo, 

mediante comunicação prévia do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. à EMITENTE. 

ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA -- Em caso de atraso, sabre os valores vencidos 

até o efetivo pagamento, além dos juros compensatórias {remuneratórios} àtaxa 

contratada, incidirão: a} juros moratórios de 1% {um por cento} ao riiês até o trigésimo 

dia, inclusive, e a partir do trigésimo primeiro dia, juros de mora equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação eCustódia — SELIC para títulos federais 

e; b} multa de 2% {dois par cento). DÉB)<TO DOS ENCARGOS - Os juros previstos 

no caput serão calculados e debitados no último dia útil de cada mês e na liquidação da 

dívida, e serão exigidos juntamente com os valores de principal pagos, 

proporcionalmente aos seus valores nominais. CÁLCULO DA MULTA - A multa será 

calculada, nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados e, na liquidação da 

operação, sobre o salda devedºr da operação, e será debitada e exigida juntamente com 

as amortizações au liquidação da operação. A aplicação da penalidade dar-se-á ainda 

que o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. não tenha recorrida a meios judiciais para haver 

o pagamento do que Ihe fox devido e independe de notïficação ou aviso judicial ou 

extra, configurando-se direito líquido e certo da infração ou atraso por parte da 

EMl'I'ENTE. RESTRIÇÃO CADASTRAL - Ém caráter irrevogável e irretratável, 

desde que avisado com antecedência de 15 (quinze} dias, a EMITENTE, inadimplente, 

autoriza o BANCA DA AMAZÔNIA S.A. a inscrever o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito e neles manter, salvo se a EMITENTE disser quanto deve ao Banco 

~ depositar o respectivo valor, para, então discutir, eventual diferença que se nega a 

pagar. COMUNICAÇÃO SOBRÈ MUDANÇA DE ENDEREÇO - A EMITENTE 

declara que o endereço constante nesta Cédúla é aquele onde deve receber qualquer 

correspondência, eque amudança desse endereço, sem qúe tal fató seja previamente 

 CONTINUA NA FICHA N° 
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ínfarxnado ao BANCO DIA AItirTA.~~NIA S.A., dará validade a qualquer 
ca~rresponduncia enviada. para a endexeÇa anteriax~rnente informada, ~~~T~~ Y 
Para. seguxaxxça do px%ncipaï da dzvXda e das demais obrïgaçóes decorrentes desta 
Cédula, ïnclusïve juras caxnpensatóxios e n~oxatdxios, a EIVI~TENTE dá ao BANCO DA 
~?~TvIAZQNrÀ. S.A., a{s) garantia{s) indïcada{s) no quadra 4, da. C~du1a, que se regerão 
puas cláusulas e condiÇoes xnencior~:adas no{s) Anua{s) da Cédula, que passam a 
integrá la até final liquidação, para todos os fins e efeitos de dixeito. ~~~IT~.® -- A 
EIVSSTENTE obxiga--se a, pox sua canta e iniciativa a seguxar, ~.aniex e renovai as 
seguros a que está abrïgada a fazer, par força da Cédula, podendo a BANCO DA 
Al'VIAZQNTA S.A. assim proceder per canta, o que fca desde já autaxïzado pela 
ES~S'I'EN`~`E, independentemente da caractexização de inadïxnplexnenta. Na hipótese de 
sïnistxo, fica, o BAI~ICO DA AMA~C~NZÁ. S,A, autorizado a aplïcar as indenizaçóes do 
seguro na an~artïzação elaü liquidação das débitos decorrentes desta Cédula, 
xestiiuindo a EMITENTE o salda xemanesaente, se houvex. VJEI~~TI I~ITO 
.A.N`~`~C~P.A.Ã~~ ~.~. C~~~.~i.; Além dos casas pxevistos em deï {axt. 3~~ do Cádzgo 
Civil Brasïleiro)r o BANCO DA ,P►.MAZONTA S,A. podem. tanxb~~. cansïderar 
antecïpadamente vencida a Cedida, de pleno direïta, independentemente de qualquer 
avisa au notificação judicial ou exfrajudzcial, se a EMXTENTE: a) descumprix a 
legïslaçãa que xege a Cédula de Credita Bancária ou qualquer clausula ou condição 
prevista na Cédula; b) tïver tiiilos de sua xespansabilidade protestados por quaisquer 
dos motivos legais; c) dei causa ao encerramento de sua{s) conta{s) de depósïtos em 
gtiaiquer estabelecimento bancário, por força de znsïruróes do Conselho 
IV~anetásio Nacïonal elou do Banco Central da Bxasil; d) solïcitax a transfexéncia do 
lïxa.ite para outra agencia do BANCO DA, AMAZQItiTTA S,A~ e) se encontxe:m em 
qualquer oufira circinst~ncia que torne improvável ou inseguro o integral 
cumprimento, pela ENS~TENTE, das obxigaçóes assurnidas na Cédula, salvo se a 
EIVIITENTE pxestax garantïa idónea. ~I~TC~ ~TC~ .~Y`~~C~A~~ ~~~. 
~IT`E S~~ ]~~ ~IU.~QI7~~. ~A.~5 g.~.T3ES ~ A Cédula poderá, ainda, vencei 
axzteczpadamezate por inïciativa de qualquer das partes, mediante prévio avisa expressa 
e escrito, com prazo de 1 Q {dez) dias de antecedéncia, sem pre,~uzza da pagamento das 
impaxtáncias devidas na forma da Cédula. N.~.~ ~~:E~.~~~ÁC~ ~~ ~~iT~S ~~ 
Ezxtendexnos que a taleráncia do BANCO DA A11~SAZÓNIA S.A. em relação á 
ïnobservázzcïa au aa descumprxmento de quaisquer candiçºes ou obrigaç©es ajustada 
não constituirá precedente, novação au modificação nos termos constantes da Cédula, 
os quais gerxnaneceráo válidas para todos os fins ds dxxeito e saxnente podexãa ser 
alterados pai acordo escrita entre as partes. H~I~Q~~~S .~.~`VOC.A~.T~C~®S ~ Se 
o BANCA L A. .P~MAZÓNIA. S,A, tiver gcte proxnaver a cobrança amigável au jud'zcial 
da Cédula, a EMITErTTE pagará. as honorárias advacaizcïos desde ,~á. estabelecidos em 
1 ~~~~ {dez por cento) da valor da cobrança, se ela for amigável, e 20°>a {vinte por cento) 
da valor, se for cobx~xxça ,~idzciaZ, desde que d~spaclxada em guizo a petiçãfl inicial. 

aoNT~c~ua~o v~~sa 
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~°4~~~E~ ~.~.~. ~~~~~~ ~ Todos os zntexvenxezztes identxfzcados 
nozneia~zx a EMI'.t ~~T'1`~ ~ou ~ì xepresentarite iegai da EN1ST`ENTE~~ a quem outorgam 
pvãe~res especzais para xeceber citação e ïntzmação sz~x nome dos outorgantes ~ 
acoxnpat~har o pxocesso até o scu futai. Ficand© as ~artes obxzgadas a cumpxixem com 
todas as c~áusu~as par~.grafos e cond'zç~es descrztos na própria Céduia. ~loT~1i~I~TT~ 
~~~AL: ~~ 0~ tAe novcnx~~~r dc ZO~Q. Cerúdão Negativa de Débitos R.elativos ás 
ContrzbuiçQes Frevidenciárias e ás de Te~rcezros n° 124?$ZÓ14-~~001~~Q, Exzxztzda em 
19f03/Z010 -~~iida até 15/Q9f2Q10. SELO ELE'1.'R.(~I~ICQ DÉ FZSCALIZA~Ã.O DQ 
TRIBUNAL DE JUSTI~A DU ESTADQ I}C~ AMAZONAS ~ Na AC~Z6S1$-0S - 
Protocoio 71674 - Lzvxo 2 -~ ~° 7Z0~ - Reg.fA,v. 4~ DatafHora de utzXxzaçãºr 21f05f2~10 
12:1~1:Z1 - Emztzdo pox Staz~~ey ~uezzaz Fomes J'unzor -- FÜNETJ: R~48.80 - 
FÜNDPAM: R~24,40 ~ Cód'zga de seguz~ánça: 8740-SZ~S~IÉB2~07IF ~ Consuita a 
autentzcidade em www,seioazxx.cozn,br. unaus, Z1 de rnaio de ZO10. 
Ofiaiai ~~~~~~ C~~.eraºz ~aa~e~ 1 
AV.S ~ 7.2a3 ~ ~~T~~~; C.~.I~C~' .A.l~i~~ ~.A. P~~~A ~CA. ~ 
E~P~C~.~ ~~T~C.~. CE~~J~,AR,: : +rma ~dv ~`ituia: Carta SUARC~-Z015/1,~69, 
datada de 30 de novembro de 2015, simuitaneamente d'zgztaizzada e arquivada na 
serventia, consta que, o CREDOR: EANCO DA ~►IinAZ~NZA S1A, ~~ quaiia~cado, 
autozxza o CANCELAMENTO (:F3AIXA~ BA PRIMETRA E ESFECL4.L F3IPOTECA, 
obJeto da Registz~o 1~.4n7.20~, tenda exxz vzsta a IzquidaÇã.o em nome da ESVIITENTE. 
~~`~N~C~~ ~z~~~~~Ax ~~~~.~~~ ~ ~~~5~~~,~.~.~.~ ~T~A. SELo 
ELE`1R.QNXCO DE FZSCALTZAÇÁt3 DO T'RïBUNAL DE JUSTI~A DO ESTADO DC 
AMÁ~ONAS ~ N¢ BC0I9519-08 - Protocola 98622 ~ Livro 2~ ND 7203 - Reg.fAv. ~- 
DatalHcxa de utilização: I 1Ï12f2015 14:54:06 -~ EznitidQ por Stanley Qtteir4z Foxtes Juza.iflr - 
FUNETJ: R$38.26 ~ FYJNDl'AIvI: RS19.13 -~UNDPGE: R~11.48 ~ FARFAM: R$22.96 - 
Código de seguranga: 4692-3DB&-7443»2462 ~- Consulte a autenticidade em 
~,uvuw.seloam.com.br. Man~ais, I 1 de dezexnbro de 2015. 
Q~zcial ~~ey ~u~ír~ Fc7~ ~ 

.~,V.G .. ~,203 - T`]['I`IUI~~A: T'ERMO DE ~~NxORA E DEPÓSIT'Os ~`orma tia Titulc: 
Nos te.rxz~os da T'sx~~~~.o cie Penhora e Deposïto, passado z~.a Czdade de ~São Faulo-SP., aos 
23 de março de 2017, protQcc~iadto sab a na IÓ~Q~G, sobre o Fz~ocesso Fisicv n°z 
(121~253-75.2Q12.8.Zf.0100/01, CZasse :. A.ssunto; Cumpxzxnent~ de Senfença - 
Inadixnplementoç ~xeque~a~Ee; F.~.~~TAAi:, A.~, empresa erztrangeira, com sade na 
Republica Federai da Alexzzanha, em Holíex~oX~~exz~si;zasse, Z4, aôdigo postaI 4512~, 
Essen, reprasentada no BrasiÍ e itzscrita no CNFs/It~IF sob o n° 05,707.472/OQ01-00; 

~C)NTIì~lUA I~A FICNA l~l° 



F~GHA ~1° 
~~ ~ ~MATFtfC1J[.A H4

~~~~~ ~ 

~rAUL~rt~u~tRQz~ot~`[~S ~~ C~►.~T~Fi,1D~ DE R~~CSTRa T]~ xI~C~~`~~~ OF[GrA[, L1111~~ N° ~ RE~ISTRb ~ER~L , 
co~axca a~ ~xArra~~ 
fi3TAú4 Q~ AMAZOKAS 

E~ec~i~~dt~~ ~~FINICK II~II~T;JST`fiI,t~. CC~I~hCIC) REpR~SENT'A~Á~ LT1~t~, 
CNPJ` N° 0~.07~.9~1.IQ0~1.:~27 estabel~cida na. I~ua I3ai•celo~} n° 1.G45 - Cachóeirinha ~ 
IVl~xausll4h~;, na C~xi~rio da 37II ~Tara Cív~l~ do F`ara Centxal Civel, ezn cumpriment4 á 
~~ decisáo piroferid~t r~as autos da, ~çáa ena. epzgrafe, d,o ~~gu~rite bexxz~ns~: C~M T'ER~EÍ~I~3 
siivado x~a Rua ]~aniel SevalÍ~a, Sl~Ta3 bairr~ da liazz, com ~~~ cIe 1~G,OOna~, p~rïme~Lxa 
de S4sQt}mL~, cta pr~sente ~atrfcula, cia~ q~.~~is foi ~xam} ̀ nomeada~a}(s},: ~~~}~~} 
Representante L;e~al de ~x~aft~~k Ind~tstxza Com~rcic~ e Res~nfiaç~o Lida, qu~liffcada; 
O~A}~s} d~po~i~á~rzo(a.}~s} nác~ ~ode~m} át~~xx zx~aó da~s~ ; bd~~ns} d~po~itacio(s} sem 
expxess~ autoriza~ão do Juiza, SELC7 ~LETF~~INICD aE FISC~L.IZAÇÁC~ L~O 
TRI~UI~tAL. DE .lU~TIÇA D(~ ~~TAZ}C~ Ia0 AMRZC~IVA~ ~ N~. 
REGII11fVOQ4~ 7~]~~XLGAUA~L{~~[ P~1 ~ Profo~olo ~ a5L7~6 - L.ivro ~ ~~° 72~3 .. 
R~g:lAv. ~ ~ L7a~alHara d~ ~,r~ilízaç.l~~: ~~10~I~#~~17' ~ ~:4~:~~ ~ Emiildti ~ar ~t~nl~y 
Q«oiroz Forte ,Jurrïor - ~UNET~~: R~~ ~,~2 ~ FU~iI~PAM: 1~~8;4~i ~ FI.~NL}P~F: l~$4.$~ -~ 
FAF~PAISII: R$~.6~ ~~onsulfie a~utenticid~de ` em ciciad~o.~or~alse[o~m,~om.br. 
Manau~z 20 de ~bril de 20~7. 
41:iofia] ~`ad~Fáüma~r~~t~a~~~r~s 

su>~~ruT~>.~c-~: ~~? ~ ~~~ 

R.7 ~ 7.ZQ~ ~ 7`ZTYTI,O: A.~C} aRI~IIY.A.T~1~70: FaY ma c~~ Tr~ular ~os termas da 
11~AND.ADO►IS.~PItP n~ 272~3212U~7, d~t~do d~ 1G de Jt~xo de 2017, assïx~ad~ par 
~anessa Sx1va I~Iobres ].?ir~tara: cTe Secret~za ~m exercicia AM~~QZ96 da ~á Vax~.. 
Feder,al ~ Seçãd ~udici~ria da Esfiad,o do A~xiazoaas ~ Justi.çà F~deral „ PFroc+ess~r 63~1.~ 
~7;~OI6.4.01.3~~4. C~~i>SSE; 3X04 .. ~~:ECUÇ.i~U TZ~~,A~Iltr'AZ)EI~A 
1~IA~YOI~TA~. E~EC}TJ~~TT~: UI`IIÃO '~E7:l~R~L ~- F.A.Z~I~IDA I~ACZ4I~IA:L. ~ 
~~C~[.IT`ADí~: ~T~iT`~G'~ ~~~TST`It2TA CON.[~R~IO E REP~~EI~IT~~Á.~3, 
acºmpanha{to do .~1.uto d.e ~resto; datado de I8 de D~z~ml~ra d~ 2017, que faz g~rte do 
prooesso, simultaneamen~e ~gzíaZxxado~ ~~rquï~a~dos na ~erventia, eox~ta qzte, o 
im~~rci c~b~eta desta rr~atxioula cie pz~ºgrzedade de: ~Rt~.FZ1~I~C1~ INDÚ~TRXt~, 
~OMÉRCI~ E R~~~S~NTA.~Ãa L►TzIA, ~oi PE1~30nÀ,D~, de ordem, nos 
íerrrx4s da aatot~çáo con.tida no art, I32, ~la e§2° do provimento- gexal ~. 129/2[7I G-- 
C(~C'xES~, e da Poz~,-aria n, ü112QQ~, c4nfozxn.e a Ato Orclinat~irio, Yrsïaialmeazte ~itacla. 
~ELO ~E ~ISC~LIZA.ÇÃ;U IIO TRIBÜI~IAL DE JLTST'IÇ.Á. DQ 
ESTA.I~~ DC~ A1v1A:ZONA~ ~ N6 RE~~IvIV0Q4i761E$ENGA;~~897C~I~I ~~ro~flcolo 
108427 ~ Livro 2~ N° 7203 ~ Rreg;.lA~v. 7~ Data/IZora de uii~izaç~o: i9/I212017 I 1:~~:~2 y 
Emitida pºr Sta~~Téy ~u~üoz Partes Jüni~t• ~ rU~IETJ: E.$U.04 ~ FCJRIDP.~;.I~: R~O.C)0 ~ 
F~INDP~E; R$0,(3f~ -- F.A.RPA7vM: P.$O.fl~ ~SSEN`~t~ .. ~o~~vc~: I'roç.n°6391•- 
47.2016.4.01.3204 5$ ~Ìara Federal;). .. ~- Consulte a au~ntYcidade em 
cxúadaa.portaíseloarn;co~cs.hr. Manaus, 1~ de ~7ezeznUrv de 2017. 
Ofzçz~.l ~aria ~e F~~ttta ~r~ ~trlr~~ ~lar~s 

sua~tTru~~~~~~. 
~s;~*z•~rzrsal_:n, c>:L rs.i:rn 

Pedido: 133773 - DataRiora de nt~izaçila: I3/03C4.?. 13:04:Od - Emidda por'7rfmia~Rejme dns Chagm 
cidadao.por[ahcbam.com.br. _ ~ ' _ 
Oreferido f verdade cdonfcbfaaaas,i I demarço de2022. 
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