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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 82420196398838

Nome original: Comunicação - Suspeita de Fraude - Canasvieiras.pdf
Data: 17/10/2019 16:07:06
Remetente:

Franco Augusto Paschoal Dworachek Viscardi

Capital - Foro do Norte da Ilha - Secretaria do Foro
Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: De ordem da Juíza de Direito Janine Stiehler Martins, Diretora do Foro, encaminh

o a presente comunicação, efetuada pela Escrivania de Paz do Distrito de Canasvi
eiras, de suspeita de tentativa de fraude em lavratura de escritura.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 82420196398839

Nome original: Documentação - Suspeita de Fraude - Canasvieiras.pdf
Data: 17/10/2019 16:07:06
Remetente:

Franco Augusto Paschoal Dworachek Viscardi

Capital - Foro do Norte da Ilha - Secretaria do Foro
Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: De ordem da Juíza de Direito Janine Stiehler Martins, Diretora do Foro, encaminh

o a presente comunicação, efetuada pela Escrivania de Paz do Distrito de Canasvi
eiras, de suspeita de tentativa de fraude em lavratura de escritura.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 82420196395330
Nome original: TERRENO JURERE.pdf
Data: 17/10/2019 09:30:33
Remetente:

Capital - Escrivania de Paz Do Distrito de Canasvieiras
Capital - Escrivania de Paz Do Distrito de Canasvieiras
TJSC

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Tentativa lavratura fraudulenta
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COMARCA DE FLoRIANÓPOLIS

GLECI PALMA RIBEIRO MELO
,

Oficial Titular

MURILO RIBEIRO MELO
, Substituto Legal

ALEXANDRE RIBEIRO MELO
Escrevente Substituto

,
~':RO"2.
".,;

[~l!

REG"'.O GERAL

FLORIANÓPOLIS

.

1

24 . DE

Julho
---.

-85.' ..•...

DE 19~

,

,

IM6VEL.Umte=eno deeignado por lote nA'03 da Quadra 42 - ZR-1, do
,loteamento "l'ra.ia do Forte", aprovado pela. PMFsob nA 8407,. situado
',em Jurerê, distrito
ds Canasv1é!:lIras,"
neste rmmioípio, com -a área «e
450,00m2, :fazendo :fren,te para o ÍlasoeJite, numaBXteneiode 15,00m;' /
com a rua XI fundoe para o poente, numa extensão de 15, OOm,'oom
a
Alameda X (uso exclusivo de pedestroe) I divide ao norts, mma sldteii>são de 30,00m, oomo lote n9 OI, e a.o BUl, tambémnuma exteneio de••
30;eom, oom o lote n9 05. Inscrição Imobiliária' sob, nA 23,64;21..0060
00l,'c

-. .

j'

.'

••

,_

_

<

PllOP.BII':r!llIA:IMDBTTJlJiTA
~
LTllA., oomeede e foro,nestá oapi "tal, OGCn9 83.892;158/0001-40,. estabelecida nesta capital."
•
BEGISTIlO
Al'lTElIIOR.
Lin'O 2, matríoula 5164 em 16.08.78, neste oart5rio.
A O:fioial.
G1eci
R..
• 2 - em 24 de ;julho de 19 5.
, ,
T'troLoí, COMPIlA
E V:EIIDA
- Eecritura Pliblioa date.de. de 10.06.85, le.vrj
da no livro 186, fis. 012/017" pelo 49 Odcio de Notas. ,
~SMITmTE'
IMDBILIAilIA
~
LrDA., ;já quaJ.if1oe.de., nssts ato r,!
presente.de. por M.UlCELO
JlIlPPe 1m'lIlICllJE
GAJl1lIEL
~ELHO JlEIU:mlAtTSEll
,
,b~i1eiros,
oasados, advogadosi CPFn9s. 002.265.919-53 ,e 001.760;4
79-53, respectivamente, domic1liad~s e residentes 'nesta oapitsl, con
forme procuração ref,Brida n", título;
•
",
,,JIJgQIBENiE'HA:BITASOL
- liiiIPl!EENDIIIEN'l'OS
IMOBILIJluOSLTDA., OOmsede
e ":foro na cidade de Porto Alegre-BS, estabeleoida. na rllB. Andrade Ne
'ves, nA 14 - 99 IlIlde.r,'CGCnA 67.919.437/0001-01, neste ato represei!:
te.de. por seu Diretor mBIro DEEREITAS=;
brasileiro,
oasado, li!!
ministrador de empreeae, OPFnA 032.111.427-20, domioiliado e resi dente na oidade de Porto- Alegre-BS.
VALOR'Cr$3.233.922, (tres ,milhõee, duzentoe e trinta e tres mil, l1£
vecentos e vinte e dois oruzeiros).
~_--:::::="""••••.
CONDIl:5ES'Não tem.
Be s ado por.
- ...-----:I- "'>.
GIeci Pe.1.tdÍriltbeho llIii:J:.';;Ç
O:f1cial.
S.

I,

Ji8~6c6t66~FlciiLd.r~r~~6~g6a~021s. 48, livro l-I, em 03;03.2000.
~tTULO: COMPRA E VENDA - Escritura públics datada de 05.01.2000,
Cartório
de
lavrada no livro nr. 162, fls.
086/088,
no

continua ••.

,,
,
>

[
t
,

r: .

Protocolo: 501.891

Data da Emissão:
Hora Emissão:

20/0812015
15:54
.hs ..•.

Rua Emllio Blum, 131 - Ed. Hantei Office Building - 1° andar - Bloco A - Centro - Florianópolis
CEP: 88020-010

-

se

Fone (048)'3222-4080

- Sita: YM"N.gleci.com.br

- E-maU: gleci@gleci.com.br

www.cartoriocanasvieiras.com.br:2095/cpsess6057129953/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=123012&Jlart=6&...1/1
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'.'

I

WoNW.cartoriocanasvieiras.com '.br:2095/cpsess605712995~/3rdpa~y/,-o.undcubel?
,

...,ri,.-_-,,- ,_ -

_

_task=mail& _frame= 1&_ mbox= INBOX& _ uid= 123012& yart=S&...
_

_

.r•
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'CARTÓRIO

'.-..

.'

'.

---"

DO 20 OFÍCIO 1>0 REGISTRO DE IMÓVEIS
ESTADO DE SANTA'CATARINl
'COMA,'RCADEFLORIANÓPOLIS

GLECI PALMA RIDEIRO MELO

"

Oficial Titular

,

MURlLO RIBEIRO MELO

," .

ALEXANDRE RIBEIRO MELO

"',k Substituto Legal

Escrevente Substituto

LIVRO N~2 - REGISTRO GERAL
FLORIANOPOLlS

24.

De

Julho

DE ,.

85~::

m6VÉL1lumt~~o
,de esquina designado por lote nA 01 da QUadra142ZR-l";.do;loteamento "Praia do Forte", aprovado 'pela PMFsob nA 8407
~ituadõ~eDiJúi'éi'êi d:tstritodeCanaavieiras,:!leste
mm1ie:!pio,)om:' a
area de(450,00m2, fazendo #l'entepara o,nasoente, numa eartenliao,.. de
15,OOm,00m a %'W1 X, e para o norte, numa ~rlene~ de30,OOm, oom,';a
Alameda 31 fundos para poente, nUllllil
ertell'Jl!~ode 15,OOm,com a Alam~
dà;'X1. (üâõ',exeluãivo 'de'pedestes) ;diV1dEi,Íl.oa'u1,numa. ext8ne~ ..de '. ~
)O,oOm;','éomo:lotenQ"OJ. mscrição .!inobiliáriã sob'nll 23.64.21.0045

001';"

.,

..

.

"

cc

,i .

"I

PBOl'lll:m!RIA1ILIDEIL:UB:tA
~
L~A" com sede e foro nesta oapi~ta1,'OGO'nl!:83;892~158/000l-40,. estabeleoida nesta oapi tal.
'.,C'.'.
RmIspo"'ANTERi:OR:
Liv:ró 2, matrlcula 5164 em 16.08.78, .neste c~':"
rio.
A Ofioial;
lo
G1eci
R. 1 2;760'.- em"24,de julho'de 1985.>
TtroLOl',:COMPRÁ,E'VENDA
..,.';Eiorltura Pública datada de 10.06.85, la~
da no Um 186; fls. 012/017,"PeJ.õ4QOf~cio'dé Notils.
','f::
TRANSMITENTEI
lMOllIL:UB:tA
JU1lEIi!'L!nlA., ja qualificada,
neste ato;r,!
õ
presentada por MAlICELO
BDPPe HENBIQUE
GAlIRJ:ELtBOTELHB
EmEflHAIJSE!l
braâile1:t'Os, ,casados, advogadoe, OPFnAs. 002.285.919-53 e 001.780.-:4
79~53,.,.respect1vamente, domiciliado e e residentee nesta capital,. co.!!
>".
.
.
,
..•
fome 'Procuraçãóreferida
no titulo.
i.:oQUIBElITEI
HAilITASUL
•••,DlPREENDIMmTOS
ILIDl'TI,T!RTOS
L!nlA., comsade
e foro na cidade de PortQ ~egre-RS, estabeleoida na %'W1 Andrade. N,!
ves, nl! 14 - 9Q andar, OGOnA 87.919.437/0001-01, neste ato :r::eP1'~s~
tada por seu Diretor EJllITO,DEFREITASJIBD'CK,
brasileiro,
oaeado(J,~
íninistrador de empresae;'l!OPF 032;111.427-20, domioiliado e reei .••
dente na oidade;dePórto~Alsgr~RS.
,
'
VALORI
Cr$3.233~922," (ties~mUhões~' duzentos e trinta e tres mil, n,2
VãcEiiltos e vinte e dois:cruzeiros).
IiOIIDI9õES:'
Não tem.
Registrado porl
s.
Gleci

.. i

na

R-002-22760 - 22 de março de 2000.
; PROTOCOLO
OFICIALNr.: 116.667, fls. 48, livro 1-1, em 03.03.2000.
. T1TULO:
•COMPRA"
B.VENDA
- Escri tura pl1blica datada de 05;01.2000,
Cartório
d
'lavrada no livro' nr. 162, fls.
083v/085v.
no
'Canasvieiras.
IMOBILIARIO
iOOlITASlJL RMPRBENDlMEN'rOS
, fRAnS"1 1iR1 i :
continua. ""
Protocolo: 501.891
Data da Emissão: 20/0812015
Hora Emissao: 15:53 'hs.
••

0

---------------_._._--_.

Rua Emltio Btum, 131 • Ed. Hantei Office Building - 10 andar - Bloco A - Centro - Florianópolis FDne (046) 3222.4060
.,. ,
CEP: 88020-010 - Site: lNWW.gleci.com.br - E-mail: gleci@gleci.com.br

se

••

_
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www.cartoriocanasvieiras.com.br:2095/cpsess6057129953/3rd~.~'~/r~~ndCUbe'l?
_task=mail& _frame=1 &_mbox=INBOX&

~

_ uid= 123012& yart=4&
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CARTEIRA DE IDENTIDADE

AS$INA1\.lRA 00 1lT'ULAR

/""/

~,'"

~
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m

~

m
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RG: 3,871,195-4

- SECRETARIA DE ESTADq DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

. ,.,---_.

DATA DE EXPEDiÇÃO: 04/08/2016 '

COMARCA=FLORIANÓPOLIS 1 SC. ESTREITO

CURITIBPoJPR

~'c~~ "'''JiJ~ ""'.!'ff.1,,"'

,t ; I,ff.

~r~q"

111

ASSINATURA

DO OIRETOfl

DO OtRETOR

LEI ~ 7.116 DE 29/08/83

A$SlNATURA

lIAItQJt
DA COJ'TA .~TTO
"•.•..
,nl» ••••••...•••
'-'~"'" ,••"',p. "1"", .•., •.••

Ill't:

É FROlmOO pi.,A$TlHCAH

lill"Cl/f'1
J'fEI>tt't*","!1!.,1ú-"
.n lf'~lIPf. r,:,';
. ,ill''t'
.~'"
:lf1rlfifk
Uk lS.11'[1; (lI'
WJWllf,!.Ilt~t.. ..••11'.....~ ,._lUtL'&,~~'if.t

C.CAS=2900, L1VRO=6-B,FOLHA=154

CPF:581.227.619.68

DOC. ORIGEM:

NATURALIDADE: ÁGUA DOCE 1 SC

DATA DE NASCIMENTO:26i04/1965

SOLANGE TERESINHA SARI

3,871,195-4

FILIAÇÃO: ,ANTÓNIO FERNANDO $ARI
ILDE MARIA SARI

NOME:

REGISTRO GERAL:

VAuDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

------ -------'
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www.cartoriocanasvieiras.com.br:209S/cpsess6057129953/3rdparty/roundcubel?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_Uid=123012&yart=2&...1/1
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.

desta

certidão

está

de sua autencidade

0,/

Protocolo:

digitalmente

22:12:'"47.

aulenticado

16810199

- Documento:

2040084

na

internet,

no endereço

(c}PMF SMF - Impresso

11/10/2019

17:24:33

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0"48 3251 6400 - CEP 88010-300.
hltp://portal.pmf,sc.gov.br/entidades/receita,
link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

OOC\lmento

Data: 2510912019

Assinalura Digital: CF996881BD893E87505F61F7AF118CC03D8509EE

Florianôpolis (SC) 25 de setembro de 2019
Secretaria Municipal da Fazenda

!J

Válida até 24/12/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Emitida 25/09/2019 22:12:47

Certidão Número 39099XI

.

passando o número do documento 2040084 e o código CF996881

á verificação

Serviços - Serviços on-line - link Verificação de D~cumentos Eletrônicos,

condicionada

<hltp://portal.pmf,sc.gov.br/entidades/receita>,

A aceitação

16

desta

certidão

está

de sua

autencidade

autenticado

digitalmente

na

Internet,

no endereço

(c)PMF SMF - Impresso

11/10/2019

17:26:19

Rua Tenente Silveira 60. Centro - Florianópolis - SC 0"48 32516400 - CEP 88010-300.
htlp:l/portal.pmf.sc.gov.brlentidadeslreceita.
link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Documento

. Data: 2510912019 22:13:S5 . Protocolo: 16810200 - Documento: 2040085

Assinatura Digital: E1F96D71C633F6BDD81Fe90148B4FE3F3FFOC08A

Florianópolis (SC) 25 de setembro de 2019
Secretaria Municipal da Fazenda

Válida até 2411212019conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Emitida 25/0912019 22:13:35

Certidão Número 391OOXI

passando o número do documento 2040085 e o código E1F96D71

à verificação

Serviços - Serviços on-Iine - link Verificação de Documentos Eletrônicos,

condicionada

<htlp://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>,

A aceitação

17

Estrutura:

Ano estimado de
constru~ão:

é válida até o fim do mês corrente

.,....--~~".

A presente certidão

poderá ser confirmada no endereço hltp://W't'M.pmf.sc.gov.brlvalidacao

16840439 - OPCUrnento:2051820

CEP 88010-530 - Fone (48) 3213-5517.
Rua Arcipreste Paiva, nO. 107,7° andar, Centro - Florianópolis/SC

Oo£u_~~to au!.~,:,ticad0.2igi~Jment,:,.

D~.,!.B.Jl:ID~~~~~~?tocolo:

Assináluro
Digitol:~,.~.-.~
2A4015994C329498168EB55F02A98F8B7E3508A2
.....,........, ..... '

~-_.

...•...

Informando o n° de documento 2051620 e código de segurança 2A401599

A autenticidade deste documento

Florianópolis, 11 de Outubro de 2019
Gerência de Receitas e Tributos Municipais

l!l

, '

11

1) Nos termos dos artigos 210 e seguintes da Lei Complementar n. 007, de 1997, compete ao proprietário ou possuidor promover a inscrição e a
atualização das informações cadastrais relativas às propriedades prediais e territoriais urbanas situadas neste Municlpio, ficando a Prefeitura
Municipal de Florianópolis isenta de qualquer responsabilidade na hipótese de divergências entre a realidade fática ou jurídica do imóvel e a sua
respecUva situação cadastral;
2) Nos termos do art. 9° do Decreto Municipal n. 5.156, de 2007, que regulamenta o Cadastro Imobiliário, a inscrição imobiliária não importa em
presunção por parte do Municlpio, para quaisquer fins, da legitimidade da propriedade, do dominio útil ou da posse do imóvel;
3) O Cadastro Imobiliário mantido peja Secretaria Municipal da Fazenda possui natureza estritamente fiscal, de modo que a existência de
inscrição do imóvel não importa em presunção da regularidade do mesmo no âmbito urbanlstico, ambiental ou de qualquer outra natureza;
4) O valor acima indicado representa o valor atualizado do bem constante do banco de dados mantido pela Secretaria Municipal da Fazenda,
sendo que, na hipótese de este valor ser inferior ao valor declarado pelas partes no instrumento de transmissão, adotar-se-á o de maior valor
para definição da base ~e cálculo do ITBI, nos termos do art. 281, 9 1", da Lei Complementar n. 007 de 1997;
5) A prestação de declaração falsa acerca do valor de transmissão do bem configura ato iflcito tributário e penal, sujeitando todos os infratores
envolvidos na transação, incluindo-se os intervenientes indicados no artigo 42 da Lei Complementar n. 007 de 1997, à responsabilidade pelo
pagamento do tn'buto acrescido das penalidades cabíveis, além da remessa de comunicação ao Ministério Público para apuração de crime contra
a ordem tributária;
~ A presente certidão não serve para fins de averbação da área construída, sendo que para tal finalidade é necessário à certidão do Habite-se;
71 Quelnuer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 0,00 (Zero)

R$ 880.699,27 (Oitocentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Noventa e Nove reais e Vinte e Sete Centavos\

Valor Venal Predial:

Valor Venal Total:

VALOR VENAL PARA FINS DE ITBI- Referênte à 10/2019:

TERRENO SEM USO

0,00 m2 (Zero)

R$ 880.699,27 (Oitocentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Noventa e Nove reais e Vinte e Sete Centavos)

total:

Valor Venal Territorial:

Utilização:

Área construfda

unidade:

